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Abstract 
Syftet med uppsatsen Berättelser i organisationer - en analys av hur fyra organisationer och 
två konsulter använder Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt 
kommunikationsverktyg var att öka kunskapen om begreppet Corporate Storytelling samt att 
undersöka hur de intervjuade organisationerna och konsulterna använde sig av verktyget i en 
intern kontext. Vid användandet av Corporate Storytelling inom organisationer handlar det 
framförallt om hur berättelser kan användas som ett strategiskt verktyg för att förenkla och 
begripliggöra olika fenomen och budskap dels för den enskilda människan, dels mellan 
människor. Berättelser kan exempelvis användas för att förmedla känslor, politik och 
symbolism till medarbetare och omvärlden. 
  
Uppsatsen utgick från ett pedagogiskt perspektiv och frågeställningarna besvarades med hjälp 
av en kvalitativ undersökning bestående av sex intervjuer. I uppsatsen arbetade vi utifrån en 
abduktiv metod och resultatet visade att de intervjuade organisationerna och konsulterna som 
medvetet arbetade med Corporate Storytelling främst gjorde det i syfte att stärka 
organisationskulturen. De slutsatser vi drog av uppsatsen var att Corporate Storytelling är ett 
kraftfullt och effektivt strategiskt muntligt kommunikationsverktyg för organisationer 
eftersom det talar till hjärtat istället för hjärnan. Så till vida är Corporate Storytelling ett 
pedagogiskt verktyg som i allra högsta grad kan användas i organisationers personalarbete.   
  
 Nyckelord: Corporate Storytelling, muntlig kommunikation, organisationskultur, strategiskt 
verktyg 
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1 Inledning 
 
“We use the story form to identify ourselves to others and to ourselves.”1 Enligt Gergen 
skulle människan inte finnas som den är utan berättelser. Människan omges dagligen av 
berättelser och många menar att det är genom berättelser och berättande som människan 
skapar sin identitet och sin verklighet. Berättelser har funnits i alla tider och har ständigt 
fångat människors uppmärksamhet. Kunskaper, normer och ideal har överförts mellan 
generationer tack vare att myter och sagor har delgivits verbalt samt med bild och skrift.2 
Berättande har varit kommunikationens hjärta i alla tider3 och är således inget nytt fenomen 
men har på senare år kommit att uppmärksammas allt mer. Det är genom berättandet som det 
förflutna, nuet och framtiden kan kopplas ihop i ett sammanhängande förlopp. Förr samlades 
människor runt lägereldar för att ta del av budskap, idag har lägerelden till stor del ersatts av 
organisationer.4 Berättande som fenomen i organisationer får inte underskattas utan bör ses 
som ett utmärkt sätt att kommunicera på. Det används i hög utsträckning som ett fungerande 
verktyg för att underlätta begriplighet och förståelse, dels för den enskilda människan, dels 
mellan människor.5 Med hjälp av berättelser kan organisationen förmedla känslor, politik och 
symbolism till sina anställda och till omvärlden.6      
 
När vi författare läste en artikel om Corporate Storytelling väcktes ett stort intresse för denna 
uråldriga kommunikationsform och vi vill gärna fördjupa oss i ämnet. Storytelling och 
Corporate Storytelling är från början amerikanska begrepp och kom till Sverige i slutet av 
1990-talet via Danmark, Frankrike och England.7 Under 2000-talet har många 
managementkonsulter insett värdet av Corporate Storytelling och lanserar numera det som ett 
effektivt verktyg för att kommunicera idéer samt skapa varumärken och gemenskap i 
organisationer.8

 
Vi kommer i denna uppsats att undersöka hur Corporate Storytelling kan användas som ett 
strategiskt muntligt kommunikationsverktyg i organisationer och då främst kopplat till 
personalarbete. Vår erfarenhet är att vi lättare kommer ihåg och lär av berättelser, än enskilda 
dokument, av den anledningen att de talar till flera sinnen. Så till vida menar vi att Corporate 
Storytelling är ett pedagogiskt verktyg för organisationer beträffande kommunikation.  
 
Uppsatsen är utformad för att vara till gagn för oss själva då vi snart ska konkurrera med våra 
kunskaper i arbetslivet men även andra studenter, organisationer och konsulter kan finna den 
användbar. Studenter som vill fördjupa sig i Corporate Storytelling kan i uppsatsen finna 
relevant fakta, underlag och litteratur. Organisationer och konsulter kan med hjälp av 
uppsatsen få en inblick i hur andra arbetar med berättande och vidare inspireras av dess 
effekter. Läs vidare och bli fängslad av kommande delar som behandlar detta multiverktyg 
som både kan användas till varumärkes- och kulturuppbyggnad, rekrytering samt 
marknadsföring.  
 

                                                 
1 Gergen (1994. s. 186) 
2 Mossberg (2006) 
3 Denning (2001)  
4 Salzer-Mörling (2004) 
5 Gergen (1994) 
6 Gabriel (2000)  
7 http://www.storytellers.se (webbdokument 2007-01-25) 
8 http://www.storytellers.se (webbdokument 2006-12-22) 
  

 1

http://www.storytellers.se/
http://www.storytellers.se/


2 Bakgrund 
 
Det särdrag som gör Homo Sapiens unika från andra arter är sättet att kommunicera. 
Människosläktet har ett otroligt rikt språk. ”Djur kan kommunicera men deras kommunikation 
är en reaktion på en samtidig omgivning.”9 De har inte förmåga att berätta. Språket har 
ursprungligen en social funktion som är jämförlig med apornas putsning. När grupperna blev 
större fanns det inte tid att plocka löss på alla medlemmar i gruppen. Språket var ett 
effektivare sätt att kommunicera på och upprätthålla sociala band. ”Med ordens tillblivelse 
skapades möjligheten att överföra kunskap och ta del av varandras inre världar.”10  
 
Berättande som kommunikationsform har sedan urminnes tider fascinerat och fängslat 
människor. Kraften i historieberättande för att skapa sammanhang, överföra kunskap och 
kultur samt skapa mening har länge varit känd och nyttjad. Filosofen Aristoteles ansåg det 
vara lika hedervärt att försvara sig mot angrepp med ord som med kroppslig strid.11 Han var 
en av förgrundsgestalterna inom retorik och förklarade retoriken som ”konsten att vad det än 
gäller, finna det som är bäst ägnat att övertyga”.12 Rydstedt menar att retorik utgör den 
teoretiska grunden för all modern kommunikationsteori. Retorik kan användas både som 
verktyg att skapa övertygande budskap och för att analysera det som kommuniceras i olika 
budskap.13 De flesta av oss lyssnar till våra första berättelser tidigt i barndomen. Så fort en 
människa kommer till världen börjar föräldrarna att berätta sagor, folksagor och 
familjehistorier, vilket troligen gör att den narrativa formen blir grundläggande för förståelsen 
av världen.14   
 
Berättelsernas och berättandets uttryck har förändrats över tiden som ett resultat av tekniska 
framsteg. Tidigare kommunikationer skedde antingen skriftligen i form av dokument, 
uppsatser och textmeddelanden eller verbalt i form av ”face-to-face” kommunikation. Som en 
följd av att samhället har förändrats har även kommunikationskanalerna förändrats. På 1800-
talet var intresset för berättandet mycket svagt, det var nästan bara folkminnesforskare som 
visade sitt intresse. Under 1900-talet ökade intresset från industriernas sida något och i slutet 
av århundradet kom ett rejält uppsving. Till och med forskningen började nu använda 
berättande, vilket är mycket uppseendeväckande då den tidigare intagit en mycket kritisk 
ställning.15   
 
Industrialiseringen gick fort i Sverige. På bara några decennier förvandlades och utvecklades 
Sverige från ett bondesamhälle till ett modernt industrisamhälle. Övergången till ett 
postindustriellt samhälle har gått nästan lika fort.16 1973 gav Bell ut boken "The Post-
Industrial Society". Här argumenterar han för att människan under de närmaste 30 till 50 åren 
kommer att få se framväxten av vad han kallar det postindustriella samhället. Detta samhälle 
kännetecknas av att yrkesgrupper inom industrisektorn minskar och att yrkesgrupper inom 
tjänstesektorn ökar. I det postindustriella samhället karaktäriseras tjänsteproduktionen av 
tjänster med direktrelation mellan människor och där kunskaper och färdigheter står i 
centrum.17 Istället för att arbeta med fysiska objekt vid ett löpande band och ta emot 
                                                 
9 http://forskningochmedicin.vr.se (webbdokument 2006-11-20) 
10 Ibid.  
11 Rydstedt (1993)  
12 Hedquist (2002. s.9) 
13 Rydstedt (1993) 
14 http://www.storytellers.se (webbdokument 2006-11-16) 
15 Gabriel (2000)  
16 http://www.skatteverket.se (webbdokument 2006-11-20) 
17 Bell (1973) 
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instruktioner från en arbetsledare, måste en god relation utvecklas till kunder och 
underleverantörer. Arbeten inom tjänstesektorn ställer stora krav på den enskildes sociala 
kompetens och kommunikationsförmåga.18 Bell hade rätt om sina framtidsstudier, arbetslivet 
har förändrats. Mindre än tio procent av arbetskraften är idag kvar inom industri- och 
livsmedelsproduktion. Resterande del arbetar med mer kunskaps- och tjänsterelaterad 
produktion.19   
 
Allt eftersom det postindustriella samhället växte fram kom tekniken in i människans liv och 
idag sker kommunikation dagligen via olika maskiner. Människor kan kommunicera med 
nästan vem som helst, var som helst och när som helst.20 Den explosionsartade utvecklingen 
inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) har påverkat kommunikationen mellan 
människor. Internet har blivit ett allt viktigare medium för informationsspridning och 
kommunikation.21 Den snabba teknikutvecklingen har öppnat upp för nya 
kommunikationskanaler och ett meddelande kan inte bara sändas på ett utan flera sätt. IT har 
medfört en ökad skriftlig kommunikation i samhället då e-post, intranät, msn messenger och 
videokonferenser har blivit tillgängliga. Idag används IT och Internet flitigt av de flesta 
organisationer.  

I takt med att samhället använder en alltmer teknisk kommunikation sker det ett paradoxalt 
fenomen vid sidan om denna utveckling. Inom arbetslivet pratas det allt oftare om vikten av 
verbal kommunikation och pendeln verkar ha svängt tillbaka till att fokusera mer på muntlig 
berättande form. Tjänstesektorns utbredning bidrar till vikten av en god direktrelation mellan 
kollegor, kunder och klienter. Relationer tar lång tid att bygga upp och är beroende av dels 
närhet, dels kontaktfrekvens. Att ersätta personliga kontakter med teknikförmedlande 
kontakter, till exempel telefon och Internet, kan försvaga relationen mellan kollegor, kunder 
och klienter.22 Eftersom samhället kännetecknas av komplexitet och fragmentering har många 
insett värdet av att kommunicera verbalt och det är idag ett hett diskussionsämne.23 
Begreppen Storytelling och Corporate Storytelling är något som har varit på tapeten under de 
senaste åren, speciellt inom marknadsföring och management. Vid användandet av Corporate 
Storytelling inom organisationer handlar det framförallt om berättelser angående 
organisationen, medarbetarna, ägarna eller delar av verksamheten. Berättelser har många 
kommunikationsfördelar och genom att berätta en berättelse kan man dela med sig av 
kunskap, känslor, erfarenheter och kärnvärden på ett enkelt och effektivt sätt.24 Med hjälp av 
Corporate Storytelling kan ett ramverk för organisationen byggas upp. Kontentan är att 
organisationer på ett pedagogiskt sätt med hjälp av berättelser kommunicerar verksamhetens 
mål och värden så att alla, både internt och externt, kan förstå dem.25 Med anledning av 
ovanstående resonemang ställer vi oss frågan om begreppet Corporate Storytelling kommer 
att bli ett vedertaget begrepp inom arbetslivet eftersom vi ser ett ökat intresse för muntlig 
kommunikation.  

                                                 
18 Docherty & Huzzard (2003)  
19 http://www.skatteverket.se (webbdokument 2006-11-20) 
20 http://forskningochmedicin.vr.se (webbdokument 2006-11-20) 
21 http://www.hb.se (webbdokument 2006-11-23) 
22 Augustsson & Sandberg (2003) 
23 Salzer-Mörling (2004) 
24 Ibid. 
25 Mossberg (2006) 
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3 Syfte och frågeställningar  
 
Uppsatsens syfte är att bidra till ökad kunskap om begreppet Corporate Storytelling samt 
utforska hur Corporate Storytelling används som ett strategiskt muntligt 
kommunikationsverktyg i organisationer. 
 
Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 

 
1. Varför använder de tillfrågade organisationerna och konsulterna Corporate 

Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg? 
 

2. Hur resonerar de tillfrågade organisationerna och konsulterna kring Corporate 
Storytelling utifrån begreppen Story Gathering, Story Making och Story 
Sharing?26 

 
3.1 Avgränsningar 
Vi avgränsade oss till att undersöka Corporate Storytelling hos fyra organisationer och två 
konsulter ur ett pedagogiskt kommunikationsperspektiv. Vi fokuserade på kommunikation 
men även till viss del berörde lärande samt utbyte av kunskap och erfarenhet vilket innefattas 
av pedagogiken. Vårt intresse var att intervjua personer med lämplig kunskap inom de olika 
organisationerna. Med tanke på att våra frågeställningar krävde en djupare förståelse av 
svaren valde vi att genomföra en kvalitativ metod bestående av intervjuer och uteslöt därmed 
en kvantitativ metod.  
 
3.2 Tidigare forskning 
Corporate Storytelling är ett relativt outforskat område. När vi sökte efter tidigare forskning 
fann vi dock gott om information som berörde det vida begreppet Storytelling. Vi upptäckte 
att frågor som hur och varför organisationer använder sig av Corporate Storytelling i en intern 
kontext27 ej blivit undersökta. Litteraturen hämtades främst från Växjös universitetsbibliotek 
men även från andra bibliotek i Sverige. Vi använde även Googles sökmotor och sökte efter 
artiklar i databaser som Academic Search Elite, Arbline och Libris. Sökorden var Corporate 
Storytelling, Storytelling och muntlig kommunikation. Trots djupgående litteraturstudier fann 
vi svårigheter att hitta tidigare forskning inom vårt område. Vi har därmed i uppsatsen använt 
oss av närliggande områden i teorikapitlet för att ge uppsatsen tyngd. Till följd därav har vi 
istället studerat tidigare forskning gällande organisationsteori och 
organisationskommunikation.  
 
3.3 Definitioner 
Nedan redovisas en del begrepp som finns i uppsatsen för att underlätta läsningen. Vi kommer 
hädanefter att använda oss av olika ordval för att variera språket. Begreppen Corporate 
Storytelling och berättande kan användas synonymt, så även i den här uppsatsen.  
 
Narrativ - kommer från latinets ”narrare” och betyder att berätta eller att tala om.28  
 

                                                 
26 Se definitioner 3.3. 
27 Med intern kontext menar vi hur organisationen använder Corporate Storytelling inom organisationen vid till 
exempel möten, utbildning eller för att begripliggöra olika fenomen och budskap. 
28 Mossberg (2006. s.7) 
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Storytelling - att berätta eller berättelser i vid betydelse, exempelvis sagor, myter, 
pilgrimsberättelser och livsberättelser. Det vill säga berättelser som saknar koppling till 
arbetslivet.29  
 
Corporate Storytelling – är ett muntligt kommunikationsverktyg som gör budskap mer 
begripliga på ett pedagogiskt, effektivt och enkelt sätt då det talar till flera sinnen. Det handlar 
om att medvetet söka sanna gemensamma berättelser som adderar mervärden till 
organisationens varor eller tjänster. Det är en strategisk resurs som samtliga organisationer 
kan använda för att uppnå sina mål.30

 
Story Gathering – Samla in berättelser som finns i organisationen.31

 
Story Making – Utforma berättelser som finns i organisationen.32

 
Story Sharing – Sprida och dela med sig berättelser.33

 
 
3.4 Disposition 
 
Figur 3.1 Uppsatsens disposition 
 

 Teoretisk referensram  
Forskningsperspektiv inom 

organisationsteori, 
berättandes språk, retorik, 
kommunikation, strategi 

och Corporate Storytelling. 
 

Inledning  
Bakgrund, syfte & 
frågeställningar, 

avgränsningar, tidigare 
forskning. definitioner, och 

disposition. 

Diskussion
Resultatdiskussion, 

metoddiskussion och 
diskussion om framtida 

undersökningar. 

Resultat och Analys
Empiri/teori/slutanalys 

Empiri och teori är i detta 
kapitel sammanvävd. Vi 

avslutar med en slutanalys. 

 
 

Metod
Val av metod, val av 

organisationer & 
konsulter, 

intervjupersonerna, 
tillvägagångssätt och 

transkribering av 
intervjuerna, validitet 
och reliabilitet, etik 

och moral samt 
bearbetning av 

material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Mossberg (2006. s.7) 
30 Vår egen definition inspirerad av Matts Heijbel. http://www.storytellers.se (webbdokument 2006-12-15) 
31 Vår fria översättning av begreppen. Vi kommer i uppsatsen att använda oss av de engelska begreppen då vi 
anser att de är mer uttömmande än de svenska. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
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4 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet inleds med organisationsteori och utvecklingen mot kulturstyrning. Därefter följer 
berättandets språk, retorik, kommunikationskanaler samt strategi. Avslutningsvis behandlas 
begreppen; Story Gathering, Story Making och Story Sharing.  
__________________________________________________________________________ 
 
4.1 Organisationsteori 
I det tidigare industrisamhället uppfattades personalen som en kugge i hjulet, det vill säga att 
de har varit betydligt mer utbytbara jämfört med dagens syn i kunskapssamhället. Förr ansågs 
regler och hierarkier mer användbara än nu för att hålla ihop verksamheten. Sedan slutet av 
1980-talet har det dock blivit allt vanligare med en strävan mot att styra via 
organisationskulturen. Organisationerna har blivit kulturella uttryck där människorna skapar 
och uttrycker mening. Produktion handlar inte längre om att enbart producera varor och 
tjänster utan även om att skapa värden och känslor som förknippas med varumärket. I dag när 
det har blivit lättare än någonsin tidigare att anskaffa produkter från hela världen kan det vara 
svårare att skilja likartade produkter åt och därmed blir relationen mellan kunder, klienter och 
kollegor allt mer betydelsefull. Följden av expandering eller att organisationer gått samman 
och av den orsaken har lokaler över geografiskt spridda områden gör att det inte längre är 
självklart vad en organisation står för.34  
 
Även synen på kunskap har förändrats över tid. Idag belyses ofta att kunskap inte tillhör 
organisationen utan medarbetaren och med hjälp av berättelser kan kunskaper och 
erfarenheter kommuniceras, det vill säga överföras och tillvaratas. Således kan Corporate 
Storytelling värderas som en strategisk nyckeltillgång beträffande kunskap, i en tid då 
organisationsformerna har förändrats, bland annat som en följd av internationalisering och 
globalisering. Kunskaperna finns många gånger hos medarbetarna och de blir därför allt 
viktigare i ett konkurrensutsatt kunskapssamhälle.35 Ytterligare en aspekt som följer 
organisationsformen är hur organisationen ska leda personal som befinner sig på olika 
kontinenter. Två alternativ är detaljstyrning eller värderingsstyrning där Corporate 
Storytelling kan vara ett kommunikationsverktyg beträffande värderingsstyrning.36  
Kontentan av effektiv Corporate Storytelling är att banden stärks mellan organisationens 
intressenter.37 Berättelser och erfarenheter kan följaktligen beskrivas som det kitt som håller 
organisationen samman. 38   
 
Det finns en koppling mellan berättande och organisationsteori. Forskare menar att 
organisering kan ses som en form av berättande och att berättande är en form av organisering. 
Med andra ord finns det likheter beträffande strukturen i en organiseringsprocess och 
konstruktionen av en berättelse, båda vill åskådliggöra något.39 Till exempel berättar ett 
organisationsschema hur verksamheten formellt är uppbyggd, det vill säga organisering som 
en form av berättande. I detta sammanhang har det blivit vanligare med människoliknande 
metaforer för att beskriva organisationer, till exempel människokroppen eller själen, vilka 
syftar till att beskriva den mänskliga komplexiteten och dynamiken i organisationen. Likaså 

                                                 
34 Salzer-Mörling (1998) 
35 Colton & Ward (2004)  
36 Hedlund (2006) 
37 Kaufman (2003) 
38 Colton & Ward (2004)  
39 Patriotta (2003) 
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kan en berättelse vara en form av organisering, exempelvis en berättelse om hur verksamheten 
organiserade sig vid en viss händelse.40  
 
4.2 Berättandets språk 
Berättande är grunden för människans liv. Brooks uttrycker ”Vi lever i berättande, återberättar 
och omvärderar betydelsen av våra tidigare handlingar, föreställer oss utfallet av framtida 
projekt, placerar oss själva i knutpunkten av alla historier som ännu inte avslutats.”41 
Meningsskapande är ett viktigt behov för alla människor och berättelser kan skapa 
meningsfullhet.42 Livet är komplext och mångtydigt och all strävan är att förenkla det - 
tillvaron tolkas och blir till ord.43 Myter och folksagor förefaller vara berättelser som 
återberättas för att förklara och förstå i de fall då inget annat förklaringssätt fungerar.44 
Berättelser skapar ordning i oordning och gör världen begriplig enligt Salzer-Mörling.45 
Redan i ett tidigt stadium i människans utveckling, vid cirka tre års ålder, har barnet börjat 
visa förmåga att få ihop en berättelse i sammanhängande skick och en särskild förmåga att 
känna igen berättelser och bedöma deras utformning.46 Genom berättande överförs kunskap, 
normer och ideal mellan människor och generationer.47 Språket är viktigt och det är genom 
språket som människan blir människa. Språket varierar emellertid beroende på roll och 
funktion.48

 
Det är vanligt att organisationer använder sig av så kallat logisk-vetenskapligt språk, som 
bygger på funktion och logik, för att beskriva sig själva. Det betyder att de kommunicerar 
”fakta” via massproducerade organisationsscheman, broschyrer, diagram och så vidare. 
Corporate Storytelling som uppmärksammas alltmer bygger istället på det narrativa språket, 
det vill säga beskrivningar av sammanhang och känslor.49  
 
Figur 4.1 Egenskaper i logisk-vetenskapligt språk samt narrativt språk 50  
 

Logisk-vetenskapligt språk Narrativt språk 
Enskildheter   Sammanhang 
Logik   Känsla 
Bevisa   Beröra 
Funktion   Innebörd/mening 

 
 
 
 
 
 
Syftet med det narrativa språket är att exemplifiera och levandegöra ”fakta” till sammanhang. 
Istället för att organisationen beskriver sig vara kundorienterade kan en berättelse om en 
verklig händelse användas för att exemplifiera.51 Berättelser sägs dessutom vara lättare att 
komma ihåg än tabeller och diagram eftersom de inte enbart handlar om att kognitivt förstå 

                                                 
40 Salzer-Mörling (1998) 
41 Jenner (2000. s.7) 
42 Mossberg (2006) 
43 Jenner (2000) 
44 Ibid. 
45 Salzer-Mörling (2004) 
46 Jenner (2000. s.43) 
47 Salzer-Mörling (2004) 
48 Jenner (2000)  
49 Salzer-Mörling (2004) 
50 Salzer-Mörling (2004. s.151)  
51 Colton & Ward (2003. s.174) 
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utan berör flera sinnen. Corporate Storytellings funktion är således att göra ett budskap mer 
begripligt genom att exempelvis specificera och konkretisera det. 52  
 
Figur 4.2 Vad Corporate Storytelling syftar till att visualisera 53

 
  Från  Till 

Generellt  Specifikt 
Abstrakt  Konkret 
Komplext  Enkelt 
Teori  Praktik 
Modell Erfarenheter

 
 
 
 
 
 
4.3 Retorik 
Retorik finns överallt runt omkring oss och har många användningsområden. I antikens värld 
användes retoriken som en stridsteknik. Under denna epok var det många rättsstrider om jord 
och föremål och den som inte kunde tala för sig låg illa till eftersom mycket handlade om att 
tala för sig i rätten. Retorik handlar om konsten att övertyga, inte övertala. Att påverka någon 
så denne uppfylls av de åsikter, upplevelser och känslor som talaren vill förmedla är 
retorikens konst. Platon angrep retorik för att vara ett medel att sprida lögner och att lura folk. 
Aristoteles höll dock inte med. Han höjde och utvecklade retoriken på ett sätt som både var 
retoriskt och filosofiskt intressant, ett exempel är hans argumentationslära som fick ett stort 
inflytande.54 Aristoteles ansåg att de som saknade hörselsinnet var oförståndiga och inte i 
stånd att motta undervisning. Hörselsinnet var enligt honom det viktigaste sinnet för att 
tillägna sig kunskap.55  
 
Retorik kan vara till hjälp för att övertyga åhörare och talaren kan hämta argument från tre 
olika kategorier. Huvudtyperna heter Etos, Logos och Patos. Etos handlar om att skapa 
förtroende. Genom att berättaren är närvarade och skapar identifikation kan åhörarnas 
samhörighet vinnas. Det gäller för talaren att framställa sig som pålitlig och kunnig i sin sak. 
Logos vädjar till förnuftet. Det behandlar fakta som exempelvis diagram eller tabeller och det 
kan vara allt ifrån säkra till osäkra bevis. Patos handlar om att vädja till åhörarnas känslor.56 
”Det naturliga sättet att väcka starka känslor är att själv tydligt ge uttryck åt dem.”57 För att 
framhäva kopplingen till etos, logos och patos använder Rydstedt termerna att behaga, 
undervisa och förmedla känsla.  
 
Poängen med retorik är just användbarheten i olika skeende i det verkliga livet.58 ”Den är 
ursprungligen en stridskonst, men den är lika användbar som ett pedagogiskt hjälpmedel som 
ren underhållning”.59 Forskare har funnit att berättande är mer övertygande än klassiska 
argument och statistik. Hur och varför är viktigare än vad.60 Om ett ämne som behandlas i en 
given situation framförs på ett sätt som människor kan relatera till och som uppfattas vara 
verkligt, blir det berörda ämnet lättare att ta till sig.61 Dessutom kan det som är uttryckt i ord 
                                                 
52 Salzer-Mörling (2004) 
53 Colton & Ward (2004. s. 174)  
54 Rydstedt (1993) 
55 http://sdhi.org (webbdokument 2006-11-21) 
56 Rydstedt (1993) 
57 Ibid., 43. 
58 Ibid. 
59 Ibid., 10. 
60 Colton & Ward (2004) 
61 Kaufman (2003) 
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underlätta processen i strävan mot målet. Det vill säga att det som medarbetaren själv har tagit 
till sig är lättare att arbeta mot. Sammanfattningsvis är principen att budskap och förankring 
handlar om en kommunikationsprocess.62

 
4.4 Kommunikationskanaler 
Kommunikation är ett viktigt medel för styrning, kontroll och samordning i en organisation. 
Ledning och chefer kan vinna mycket på att tillsammans med sina medarbetare formulera 
tydliga mål så att alla anställda sluter upp kring målen. Som nämnts i ovanstående stycke har 
det betydelse på vilket sätt målen kommuniceras ut i organisationen. Vanligtvis skiljs tydligt 
mellan skriftlig och muntlig information på grund av att det är helt olika 
kommunikationskanaler. Skriftliga meddelanden sker oftast via brev eller e-post och har 
begränsade möjligheter att förmedla ”rik” information. Med andra ord finns det gränser för 
hur mycket information ett meddelande kan förmedla. Skriftliga meddelanden kan därutöver 
feltolkas på grund av att det inte finns någon möjlighet att observera avsändaren hur den 
kommunicerar med kroppen och andra icke-verbala signaler.63   
 
Den muntliga kommunikationen däremot kan förmedla rikare information då den överförs 
direkt mellan två eller flera personer i form av samtal, föredrag eller liknande. Icke-verbala 
signaler som kroppsspråk, blickar och röstläge hjälper till att förmedla ett meddelande och är 
ofta svårare att misstolka. Skulle individen trots allt missförstå ett meddelande är det lätt att 
reda ut eventuella missförstånd och oklarheter direkt på plats. Muntlig kommunikation är 
dessutom, enligt flera studier, det kommunikationssätt som merparten finner effektivast.64  
 
4.5 Strategi  
Ett sammanhang där det är vanligt med skriftliga meddelanden är i samband med 
beskrivningar av organisationers mål och strategier. I organisationer ansluter eller delar 
medarbetarna inte alltid den strategiska visionen. Det kan till exempel vara så att de i det 
vardagliga arbetet aktivt tolkar och kritiserar den strategiska visionen eller att de gör motstånd 
mot de strategiska förändringar som åläggs dem. Ett sätt som organisationen kan använda för 
att synliggöra att det inte enbart är strategernas arbete med strategier och planering utan därtill 
de anställdas dagliga arbete som är strategiskapande är att använda sig av metaforer. Det är 
bland annat i detta sammanhang Corporate Storytelling blir aktuellt, för att visa på 
strategiarbete som en pågående kreativ process.65

 
Därutöver talar en del forskare om att det bör ske ett skifte beträffande fokuseringen i 
strategiarbete. Fokus bör vara på de vardagliga aktiviteterna, exempelvis rutiner och 
processer, ett så kallat mikrostrategiskt perspektiv. Med detta perspektiv är strategiarbete 
något som pågår i det dagliga arbetet, en fortgående process av planering, budget och så 
vidare. Organisationer bör så att säga övergå från de universella aspekterna till de mer 
lokala.66

                                                 
62 Granberg (2003. s.106) 
63 Jacobsen & Thorsvik (2002) 
64 Ibid. 
65 de La Ville & Mounoud (2003) 
66 Ibid.  
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A contrasting view pleads for focusing more accurately on the activities 
of individuals in strategy making. This so called micro-strategy 
perspective implies conducting analysis across multiple levels: 
individual interaction, organizational dynamics and social contexts.67

 
Enligt de La Ville och Mounoud varken fastställs eller fångas den meningsfulla strategiska 
utövningen upp av de strategiska diskurser som formuleras av ledningen. Utan fokuseringen 
bör istället vara på de dagliga aktiviteterna såsom hur situationen ser ut i organisationen samt 
betrakta samtal i organisationen som olika uttryck av handling. I detta sammanhang är chefer 
på mellannivå en av de viktigaste budbärarna i organisationer, hur de förstår, transformerar 
och använder de strategiska diskurserna.68 Corporate Storytelling kan vara användbart i denna 
kontext. Beroende på vilket sätt som berättelserna är konstruerade och framförda kan 
Corporate Storytelling uppfattas som normbrytande inom organisationskulturer i två 
avseenden:69    
  

1. Berättelser utmanar de traditionella maktrelationerna i organisationen och kan vara ett 
sätt att skapa utrymme för eftertanke och dialog. Personliga erfarenheter är lika viktiga 
som professionella. 

2. Det viktigaste vid Corporate Storytelling är inte vad som berättas utan hur och varför. 
Flera olika perspektiv kan samexistera i en berättelse, till exempel komplexitet och 
känslor.  

 
Corporate Storytelling är således ett muntligt strategiskt verktyg för att med hjälp av effektiv 
och meningsfull kommunikation70 uppnå organisationens mål. Det är alltså ett medel inte ett 
mål i sig.71 Corporate Storytelling betyder enkelt utryckt berättande i organisationer både i 
interna och externa sammanhang.72 De flesta förknippar kanske berättande med en 
organisations marknadsföring men verktyget kan inte minst användas i interna sammanhang 
såsom internkommunikation och ärenden som rör personalavdelningen.73

 
4.6 Corporate Storytellings funktioner 
Engagemang är en av de främsta anledningarna till att organisationer väljer att arbeta med 
Corporate Storytelling. Lojalitet till organisationen och sammanhållning inom grupper är två 
företeelser som kan påverka engagemanget, likaså hur medarbetaren känner inför sitt arbete.74 
Ny energi och nytt engagemang skapas genom att gränsdragningar görs och organisationens 
syfte blir utrett. Medarbetarna blir därmed på det klara med vad som gäller och slipper således 
famla i mörker.75 Corporate Storytelling ämnar engagera medarbetare i alla nivåer i en 
organisation.76

     
Ytterligare en aspekt av Corporate Storytelling är att betrakta verktyget som en process, inte 
ett projekt. Corporate Storytelling kan av den orsaken betraktas som ett förhållningssätt 
beträffande kommunikation av exempelvis vision, värderingar och kultur som sträcker sig 

                                                 
67 de La Ville & Mounoud (2003. s.97) 
68 Ibid.  
69 Colton & Ward  (2004) 
70 Ibid. 
71 Denning (2006) 
72 McLellan (2006) 
73 Denning (2006) 
74 Kaufman (2003)  
75 Denning (2001) 
76 Colton & Ward (2004) 
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över tid.77 Corporate Storytelling som verktyg kan användas både internt och externt, i olika 
sammanhang samt av varierande anledningar. I nedanstående rubriker sammanfattas vilka 
funktioner Corporate Storytelling kan ha i organisationer.78

 
Skapa mening och sammanhang 
Berättelser kan som ovan nämnts hjälpa till att skapa ordning ur kaos. Det är en strategi för att 
bland annat gestalta organisationens kultur och värderingar. Ett exempel på hur berättelser 
kan skapa en känsla av sammanhang är när incidenter och händelser i en organisation 
sammankopplas, vilket förutom en känsla av sammanhang även kan leda till att situationen 
blir meningsskapande för medarbetarna.79 Meningsskapande är i sin tur ett viktigt mänskligt 
behov som således blir uppfyllt med hjälp av berättelser.80 Berättelser kan därutöver påminna 
om behovet av eftertanke och av att betrakta en situation utifrån flera perspektiv. I det 
avseendet skapar Corporate Storytelling mening och sammanhang i organisationer.81

 
Bära kunskap 
Corporate Storytelling skapar även förbindelser mellan medarbetare där exempelvis 
kunskaper och erfarenheter utbyts.82 Berättelser har i en kunskapsöverförande kontext många 
kommunikationsfördelar så till vida att de kan ge en idé om helheten, det vill säga en 
övergripande bild på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.83 Berättelser kan följaktligen vara ett 
verktyg för att underlätta nämnda kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utöver att skapa en 
uppfattning om helheten kan Corporate Storytelling hjälpa till att synliggöra tyst kunskap när 
kunskaper och erfarenheter utbyts. Ytterligare en aspekt är att erfarenheter från det förflutna 
vävs samman med bilder av framtiden, exempelvis beträffande problemlösning.84 Då en 
händelse eller incident översätts till en berättelse ökar trovärdigheten och dessutom stannar 
budskapet lättare kvar i människans medvetande.85  
  
Bygga gemenskap  
Organisationer är sociala gemenskaper och för att skapa sammanhållning är gemenskapen 
viktig och Corporate Storytelling kan vara ett led i att öka gemenskapen. 86 Exempelvis kan 
kulturen inom en organisation vara svår att fånga och då kan Corporate Storytelling vara ett 
verktyg för att försöka förmedla kulturen både till medarbetare och till nyanställda87. 
Berättandet syftar bland annat till att skapa band mellan medarbetarna vilket i sin tur kan 
generera att organisationens medarbetare får gemensamma föreställningar, exempelvis 
angående organisationens värderingsord.88  
 
Uttrycka vad organisationen är och står för  
När en organisation formulerar sina kärnvärden så är det, inte minst av pedagogiska skäl, 
viktigt att leta fram händelser och berättelser som bekräftar att kärnvärdena överrensstämmer 

                                                 
77 Kaufman (2003) 
78 Salzer-Mörling (2004) 
79 Ibid.  
80 Mossberg (2006) 
81 Colton & Ward (2003) 
82 Ibid.  
83 Mossberg (2006) 
84 Salzer-Mörling (2004) 
85 Mossberg (2006) 
86 Prusak (2005) 
87 Kaufman (2003)    
88 Salzer-Mörling (2004) 
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med verkligheten.89 Tack vare att en organisation identifierar berättelser blir kärnvärdena 
levandegjorda. För att skapa en starkare gemenskap och därmed legitimera organisationens 
filosofi betonas ofta deras särdrag.90 Ett annat syfte kan vara att harmonisera individens 
kunskaper och värderingar med organisationens.91 Den gemenskap och identitet som byggs 
upp internt kan även resultera i externa vinster. Till exempel kan det hända att konsumenter 
köper en organisations produkt för att själva komma med i gemenskapen och förstärka sin 
egen identitet. Berättandet kan på så sätt bygga broar mellan organisationer och konsumenter 
men därtill även mellan konsumenter.92  
 
Gestalta organisationens själ 
Tack vare att gränser inom organisationen markeras och gemenskaper framhävs resulterar det 
i en särskild identitet, vilken syftar till att upprätta varumärket med unika värden. Själen 
gestaltas alltså genom att synliggöra och tydliggöra värden samt att skapa en starkare känsla 
av gemenskap inom organisationen, det vill säga ”vi kontra dem”, vad särskiljer vår 
organisation från andra.93  
 
4.7 Story Gathering 
För att hitta lämpliga berättelser att använda i Corporate Storytelling krävs det en god lyssnare 
i två avseenden:94

 
1. Upptäcka material som kan användas, det vill säga händelser, incidenter etcetera. 
2. Observera samt lära av dem som är duktiga berättare.   

 
Material till Corporate Storytelling finns i de dagliga aktiviteterna i organisationen. I alla 
verksamheter finns det risktagare, hjältar, de som anstränger sig lite extra och de som har en 
hög informell påverkan för att nämna några exempel.95 Andra exempel kan vara att gestalta 
kulturen i organisationen eller visa på ett förhållningssätt till lärsituationer. För att nämna 
några exempel på hur material kan samlas in i organisationen är att anordna seminarier, work 
shops eller liknande. Detta är ett tillfälle för medarbetarna att dela med sig samt lära sig av 
andras insikter och erfarenheter, närmare bestämt att skapa utrymme för utbyte och 
samhörighet både inom men även utanför den egna avdelningen. Resultatet kan bli att 
kommunikationen ökar och att nya nätverk skapas.96 Vilka situationer som skapar berättelser i 
organisationer skiljer sig mycket åt. Bakgrunden till vad som skapar en berättelse säger 
mycket om till exempel organisationens kultur, politik och symboliska liv.97 Beträffande om 
misslyckanden är bra exempel att föra vidare råder det delade meningar. En del påstår att så 
länge fokus ligger på vilka lärdomar som har dragits kan berättelsen föras vidare och leva 
kvar.98  
 
4.8 Story Making  
Åsikterna går isär beträffande om en berättelse måste vara sann eller om den lika gärna kan 
vara uppdiktad. Genomgripande verkar det vara berättelsens användningsområde som avgör 
                                                 
89 http://www.storytellers.se (webbdokument 2007-01-25) 
90 Salzer-Mörling (2004) 
91 Colton & Ward (2003)   
92 Mossberg (2006)  
93 Salzer-Mörling (2004) 
94 Kaufman (2003. s.15) 
95 Kaufman (2003)  
96 Colton & Ward (2003) 
97 Gabriel (2000)  
98 Kaufman (2003)  
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sanningsgraden. En berättelse berör och påverkar lyssnarna oavsett om den är sann eller 
inte.99 Enligt Denning kan en trovärdig fiktiv berättelse likväl som en sann berättelse vara ett 
användbart verktyg för lyssnarens identitetsskapande med organisationen.100 Mossberg i sin 
tur poängterar att när Corporate Storytelling diskuteras internt i en organisation är det viktigt 
att berättelsens kärna är sann.101 Sammanfattningsvis avslutar Gabriel med att det viktiga är 
att hitta balansen mellan fakta och uppdiktande utifrån vilka behov organisationen har.102 Fem 
aspekter anses påverka valet av sanningshalt i berättelsen:103  
 
Figur 4.3 Mossbergs fem aspekter som påverkar berättelsens sanningshalt 104

Samförstånd Om en berättelse är fiktiv är det viktigt att båda parter är införstådda i 
detta. 

Användningsområde Sammanhanget som berättelsen ska användas i kan påverka graden av 
sanningshalt. 

Utlovande Det är viktigt att framhäva att en berättelse är fiktiv för att inte lura 
åhörarna.  

Kärnvärden En berättelses kärnvärden kan vara sanna och sedan kan exempelvis 
platser och personer smyckas med fiktiva ändringar.  

Målgrupp Målgruppen och det sammanhang som berättelsen ska användas i kan 
påverka dess sanningshalt.  

 
Ovanstående text pekar på att det är flera olika hänseenden som spelar in vid valet av en fiktiv 
eller sann berättelse. Valet är dock mycket viktigt och det bör finnas en motivering bakom för 
att berättelsen ska lyckas attrahera och väcka intresse.105

 
4.9 Story Sharing 
Hur en berättelse bör byggas upp och framföras är beroende på vilken situation berättaren 
befinner sig i samt syftet med berättelsen. Det finns inget enskilt rätt sätt att berätta på.106 
Trots att det inte finns några direkta regler för hur berättelsen ska framföras är själva 
framförandet oerhört viktigt. Det är framförandet som ger berättelsen dess styrka. Ett 
misslyckat framförande når inte ut till åhörarna även om själva berättelsen är bra.107 Förutom 
själva framförandet kan en berättelse byggas upp på olika sätt beroende på i vilket 
sammanhang som den ska användas. På nästa sida följer ett antal exempel på olika mönster 
och uppbyggande inom berättande. För att illustrera hur en berättelse kan se ut redovisas ett 
exempel som är hämtad från verkligheten i bilaga 3.108  
 
 

                                                 
99 Mossberg (2006)  
100 Denning (2001) 
101 Mossberg (2006) 
102 Gabriel (2000) 
103 Mossberg (2006) 
104 Mossberg (2006. s.159-164)  
105 Ibid. 
106 Denning (2006) 
107 Denning (2001) 
108 Enligt oss författare kan exemplet i Bilaga 3 kopplas till Dennings mönster sända ut värderingar, se nästa sida. 
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Figur 4.4 Dennings mönster inom berättande 109  
 
MÖNSTER FÖRKLARINGAR AV MÖNSTER  

OCH EXEMPEL PÅ BERÄTTELSER 
Springboard stories Beskriver en komplex idé på ett enkelt sätt och 

syftar till att skapa handling. Berättelsen kan handla 
om en tidigare lyckad förändring som avser att 
inspirera åhörarna. 

Kommunicera vem man är Berättelser som beskriver vem man är för att skapa 
förtroende. Ett effektivt sätt att kommunicera vem 
man är kan vara att berätta om sin bakgrund och 
vart man är på väg.  

Sända ut värderingar Berättelser som förmedlar organisationens 
värderingar både internt och externt. Ett sätt att 
kommunicera organisationens värderingar är att 
berätta hur konflikter som rör värderingarna har 
lösts. 

Marknadsföring Berättelser som kommunicerar vad organisationen 
eller produkten står för. Exempel på detta kan vara 
berättelser som beskriver organisationens goda 
personalpolitik, kundvård eller miljömärkta 
produkter. 

Uppmana till samarbete 
 

Berättelser som kan göra det lättare för människor 
att samarbeta. Ett exempel kan vara att 
medarbetarna diskuterar en situation som alla 
upplevt och att de därefter delar med sig av sina 
erfarenheter. 

Göra satir av rykten eller dåliga nyheter
 

För att tona ner rykten eller nyheter som kan vara 
till skada för organisationen eller någon enskild 
person kan berättelser användas. Berättelsen ska 
övertyga åhörarna att ryktet inte är sant eller är
orealistiskt. Lättare satir kan även användas. 

Utbyta erfarenheter 
 

Till skillnad från springboard stories ska denna typ 
av berättelse skapa förståelse och inte handling. 
Exempel på detta kan vara hur man löst ett problem 
eller en svår situation. 

Leda mot framtiden 
 

Denna typ av berättelse kan handla om var 
organisationen är idag och var den behöver vara. 
Flera tänkbara scenarier kan användas i olika 
berättelser.  

 
Utifrån Dennings mönster av berättande bygger berättaren alltså upp sina berättelser och 
avsikten är en effektiv användning av Corporate Storytelling. Vidare syftar indelningen till att 
medvetandegöra berättaren för att undvika misstag. Med det menas att uppmärksamma vilka 
berättelser som bör användas i vilka situationer.110

 
 
                                                 
109 Denning (2006) 
110 Ibid.  
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5 Metod 
 ___________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt inleder vi med val av metod samt val av organisationer och konsulter. Därefter 
följer tillvägagångssätt och transkribering av intervjuer samt ett avsnitt om validitet och 
reliabilitet. Slutligen presenteras hur vi har förhållit oss till etik och moral samt redovisning 
av resultatets bearbetning.     
__________________________________________________________________________ 
 
5.1 Val av metod 
Mot bakgrund av vårt intresseområde att undersöka personer med relevant kunskap i 
Corporate Storytelling besvarades uppsatsens två frågeställningar med hjälp av kvalitativa 
intervjuer. Med hänsyn till att frågeställningen krävde en djupare förståelse av svaren valde vi 
att utföra intervjuer och uteslöt därför en kvantitativ metod.  
 
Intervjuerna genomfördes först efter att litteratur inom närbesläktade områden studerats och 
uppsatsskrivandet påbörjats. Tanken bakom upplägget var att inneha en bred kunskap inom 
området för att kunna ställa relevanta frågor och följdfrågor. Intervjupersonerna fick 
information om de övergripande frågeställningarna innan intervjun men fick däremot inte 
tillgång till intervjuguiden. Orsaken var att vi ville få spontana svar från intervjupersonerna. 
Det fanns möjlighet till uppföljning av samtliga intervjuer i efterhand, vilket är viktigt då 
oklarheter kan uppkomma när materialet bearbetas.111  
 
Abduktiv metod 
I uppsatsen använder vi en abduktiv metod. Det innebär att vi pendlar mellan slutsatser från 
premisser det vill säga deduktion och slutsatser från erfarenheter det vill säga induktion. Vi 
fann denna metod passande för uppsatsen då dels det empiriska tillämpningsområdet 
utvecklades successivt, dels justerades och förfinades även teorin under processens gång. Det 
sker således ett växelspel mellan teori och empiri. 112

 
Narrativ 
Inom den kvalitativa forskningen finns olika riktningar för hur ett problem angrips. Vår 
uppsats inspirerades av narratologin. Narratologi betyder läran om berättandet. Den narrativa 
ansatsen kan ses som en grundläggande tolkningsram med uppgift att hjälpa människor att 
skapa ordning och struktur i sin värld. Narrationer reglerar förståelseprocesser i organisationer 
och i samhället samt begripliggör komplicerade fenomen såsom den politiska ordningen, det 
kulturella landskapet och att vår egen situation tydliggörs.113 Narratologi kan beteckna studiet 
av historier, berättelser och berättande. Det mesta som skrivits inom litteraturteori och 
narrativa genrer skulle därmed kunna räknas hit.114 I vår uppsats var fokus narratologi som 
kommunikationsmetod inom organisationer. Det är själva berättandet och dess konsekvenser 
som är av intresse.  
 
Fallstudier 
Vi har i vår empiriska studie undersökt sex olika fall. Uppsatsens avsikt var inte att den skulle 
tillämpas generellt utan bara vara representativ för de sex fall som vi utgick ifrån. Däremot 

                                                 
111 Kvale (1997) 
112 Föreläsningsmaterial (2006-09-25) 
113 Robertsson (2005) 
114 http://www.philosophy.su.se (webbdokument 2006-11-24) 
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kan inblicken i de sex fallen inspirera andra organisationer i hur de kan använda Corporate 
Storytelling.  
 
Fallstudier kan både innehålla kvalitativa och kvantitativa metoder. De som förespråkar en 
fallstudiedesign väljer dock ofta att använda sig av kvalitativa metoder.115 Vår undersökning 
baserades på en kvalitativ metod då vi med hjälp av halvstrukturerade intervjuer ville studera 
begreppet Corporate Storytelling mer djupgående. Varje organisation har egenskaper som är 
gemensamma med andra organisationer men dem kan också uppvisa drag som är unika.116 I 
studien ville vi både undersöka likheter och skillnader mellan fallen. Inom det 
samhällsvetenskapliga fältet, speciellt när det gäller organisationsstudier, har detta utvecklats 
till en speciell forskningsdesign. Fallstudier som innehåller fler fall än ett benämns som en 
multipel fallstudie.117 Vi studerade fyra organisationer och två konsulter vilka varierade i 
storlek och ägandeförhållande samt inriktning på tjänster och tillverkning. Genom att vi 
gjorde detta strategiska urval kunde vi beskriva gemensamma och särskiljande faktorer, med 
andra ord en multipel fallstudie.  
 
5.2 Val av organisationer och konsulter 
För att kunna genomföra denna studie valdes fyra organisationer och två konsulter ut. 
Anledningen till valet av dessa sex var att vi i samband med inläsningen av litteratur fick 
material från en konferens i Stockholm gällande Corporate Storytelling där Matts Heijbel, 
Rickard Naring och SAS Sverige deltog som föreläsare. Via Matts Heijbel fick vi kontakt 
med Visma Spcs eftersom han besökt dem i egenskap av konsult inom Corporate Storytelling. 
Beträffande Fresh uppfattade vi att de arbetade med berättande efter en föreläsning som en av 
oss uppsatsförfattare deltagit vid. Likaså tolkade vi efter ett besök i Älmhults kommunhus att 
kommunen arbetade med en form av berättande. Ytterligare en anledning till valet av dessa 
fyra organisationer och två konsulter var att vi ville utföra en bred undersökning för att få en 
inblick i hur Corporate Storytelling kan användas inom olika organisationer. Organisationerna 
varierade i storlek med alltifrån flera tusen anställda till mindre organisationer med färre än 
hundra anställda.  Det fanns också en variation i ägandeförhållandena. Två av de intervjuade 
organisationerna var privatägda, Fresh och Visma Spcs. En organisation var staten delägare i, 
SAS Sverige. Det fanns även med en kommun i vårt urval, Älmhults kommun. 
Organisationerna varierade därutöver i inriktning på tjänster och tillverkning. Två av de 
intervjuade organisationerna valdes ut då de medvetet arbetade med Corporate Storytelling 
och de två andra organisationerna blev utvalda då vi uppfattade att de till viss del arbetade 
med Corporate Storytelling. Konsulterna valdes ut i och med att de arbetade med Corporate 
Storytelling på ett medvetet sätt. En av dem, Matts Heijbel, har arbetat relativt länge med 
Corporate Storytelling och har stor erfarenhet. Den andre konsulten, Rickard Naring, har 
precis börjat arbeta som konsult inom området. Rickard Naring har dock tidigare arbetat med 
Corporate Storytelling inom en organisation. Nedan presenteras organisationerna och 
konsulterna. 
 
Fresh 
Fresh är en familjeägd koncern med cirka 70 anställda. De är en av Europas ledande 
leverantörer av produkter för ett sundare inomhusklimat. Miljontals människor använder sig 
av deras produkter för att förbättra klimatet inomhus. 50 % av deras varor går på export 
utomlands till ett femtontal länder. De säljer egentillverkade ventilationsprodukter, 
exempelvis väggventiler och fönsterventiler. Företaget har fått många utnämningar. De blev 
                                                 
115 Bryman (2002) 
116 Bell (2000) 
117 Bryman (2002) 
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2003 utsedda till Sveriges bästa företag, de har även fått utmärkningar för sin satsning på 
kompetens, arbetsmiljö och jämställdhet.118

 
SAS Sverige 
1946 bildades SAS genom en sammanslagning av tre flygbolag i Danmark, Norge och 
Sverige. 2003 blev flygverksamheterna i de tre länderna egna affärsenheter. När de ett år 
senare bolagiserade enheterna och blev självständiga aktiebolag fick de namnen: 
Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines Danmark och SAS Braathens. Det är 
Scandinavian Airlines Sverige som har varit föremål för intervjun. De har 2500 anställda och 
flyger ca 6 miljoner människor per år till 48 olika destinationer. SAS kallar sig det grönare 
flygbolaget då de har ett mycket medvetet miljötänkande. De har många samarbetspartners för 
att öka valfriheten för individen och utger sig för att vara öppna, ärliga och mycket måna om 
den enskilda individens behov.119

 
Visma Spcs 
Visma Spcs vänder sig främst till små och medelstora företag samt redovisnings- och 
revisionsbyråer med ett utbud av ekonomiprogram. På den nordiska marknaden för 
programvaror och tjänster för ekonomisk redovisning är Vismakoncernen ledande. Deras 
produkter används dagligen av flera hundra tusen företag. Målet med deras program och 
tjänster är att förenkla och effektivisera arbetet för företag och organisationer. Inom 
koncernen i de fyra nordiska länderna arbetar 2400 personer vid 85 kontor varav drygt 600 i 
Sverige. Vismas Spcs har för andra året i rad placerat sig bland de tio bästa arbetsplatserna i 
landet. En femteplats 2005 blev en andraplats 2006. De har även fått tidigare utmärkelse för 
Årets IT-företag och Årets Företagare i Växjö Kommun.120  
 
Älmhults kommun 
I kommunen bor 15 500 invånare, omkring hälften av dem bor i centralorten. Nästan 5 000 
människor bor på gårdar och i byar och de övriga i de mindre tätorterna. I Älmhult ligger 
världens första IKEA-varuhus, vilket inte är så överraskande eftersom grundaren Ingvar 
Kamprad är från trakten. Älmhults kommun och IKEA arbetar för tillfället med ett EU projekt 
som syftar till att lära medarbetarna historia, etik och mål med organisationen så att de förstår 
företagets kultur och målsättning.121 Kommunen har ca 1600 anställda inom olika 
förvaltningar.122  
 
Matts Heijbel 
Konsulten Matts Heijbel driver företaget Storytellers Heijbel & Co. Han har en filosofie 
kandidat från Uppsala universitet med bland annat socialantropologi, etnologi och sociologi. 
Väl färdig med sin utbildning bestämde han sig för att även utbilda sig till journalist. Han har 
arbetat som författare och journalist i 25 år. Heijbel har under hela sitt liv skrivit om 
människor, företag och organisationer. Inom de områdena har han också utbildat samt arbetat 
som konsult. Han arbetar på heltid med att hjälpa organisationer med att hitta deras 
berättelser.123

 

                                                 
118 www.fresh.se (webbdokument 2006-11-28) 
119 www.sas.se (webbdokument 2006-12-06) 
120 www.vismaspcs.se (webbdokument 2006-12-06) 
121 www.almhult.se (webbdokument 2006-12-16) 
122 Material från intervjun med Älmhults kommun  
123 www.storytellers.se (webbdokument 2006-12-08) 
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Rickard Naring 
Naring arbetar som kommunikationskonsult och har precis öppnat en konsultfirma som heter 
Vesir AB. Han har en gedigen bakgrund inom området då han tidigare arbetade som chef för 
internkommunikation på Hewlett Packard. Han arbetade på Hewlett Packard Sverige AB i sju 
år och har medverkat vid både företagsdelningar, uppköp och sammanslagningar. Naring 
arbetar främst med Corporate Storytelling från ett internt perspektiv för att bygga upp 
organisationskulturer och varumärken.124  
 
5.2.1 Intervjupersoner  
Efter valet av organisationer tog vi kontakt med dem som föreläst på ovan nämnda konferens i 
Stockholm. Av föreläsarna hade Matts Heijbel och Rickard Naring möjlighet att ställa upp 
medan föreläsaren från SAS Sverige hänvisade till en medarbetare med likvärdiga kunskaper. 
På Visma Spcs kontaktades intervjupersonen efter upplysningar från Matts Heijbel. Efter att 
ha läst i Fresh:s informationsbroschyrer fick vi uppfattningen att de arbetade med berättande 
och kontaktade därför VD:n som hänvisade oss till intervjupersonen. Beträffande Älmhults 
Kommun var intervjupersonen ansvarig för ett projekt gällande berättande. Således valdes 
intervjupersonerna ut för att de torde ha relevant kunskap om Corporate Storytelling som de 
vid förfrågan ville delge oss. I fokus var intervjupersonernas arbetade med Corporate 
Storytelling och inte vilken position de hade inom organisationen. Fyra av sex 
intervjupersoner arbetade medvetet med Corporate Storytelling, antingen som konsulter eller 
inom en organisation. Två av intervjupersonernas organisationer arbetade emellertid inte med 
Corporate Storytelling i den medvetna bemärkelse som vi ämnade undersöka utan med andra 
former av berättande, vilket vi insåg under intervjuerna. Däremot gav de användbar och 
intressant information kopplat till vår första frågeställning. Av den orsaken återfinns de i 
resultat- och analys kapitlet endast under första frågeställningen. Sex intervjuer genomfördes, 
vilket ansågs vara ett lagom stort antal med tanke på tidsramen för denna uppsats.  
 
Intervjuperson 1, arbetar som personalchef på Fresh. Intervjun genomfördes i ett 
konferensrum på deras kontor i Gemla tisdagen den 28 november 2006. Intervjupersonen var 
mycket samarbetsvillig och det var lätt att förstå vad han framförde. Nackdelen utifrån vårt 
intresseområde var att Fresh inte medvetet arbetade med Corporate Storytelling.  
 
Intervjuperson 2, arbetar som personalman på Visma Spcs huvudkontor i Växjö. Onsdagen 
den 29 november genomfördes intervjun i ett konferensrum på huvudkontoret. 
Intervjupersonen var mycket lätt att samarbeta med och vi fick tydliga svar utifrån 
intervjuguiden.  
 
Intervjuperson 3, Matts Heijbel arbetar som konsult inom Corporate Storytelling. Intervjun 
genomfördes i Stockholm torsdagen 30 november i ett konferensrum i den byggnad som 
Heijbel har sitt kontor. Intervjupersonen gav oss riklig information och var mycket 
samarbetsvillig.125

 
Intervjuperson 4, Rickard Naring har alldeles nyligen startat sin egen konsultfirma och arbetar 
mycket med Corporate Storytelling.  Torsdagen den 30 november genomfördes intervjun i ett 
konferensrum i kontorsbyggnaden United Spaces i Stockholm. Intervjupersonen gav oss 
relevant information om ämnet både utifrån ett konsultperspektiv men även utifrån hur han 
arbetade i en tidigare organisation med Corporate Storytelling.126

                                                 
124 Bygger på information från intervjun med Rickard Naring. (2006-11-30) 
125 Vi anger konsulternas namn i uppsatsen då de representerar sig själva som konsulter och inte en organisation.  
126 Ibid.   
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Intervjuperson 5, arbetar som kommunikatör på SAS Sverige. Intervjun genomfördes 
fredagen den 1 december i ett konferensrum på SAS Sveriges huvudkontor vid Arlanda. 
Intervjupersonen var samarbetsvillig och gav oss mycket intressant information. Intervjun var 
särskilt intressant då organisationen kommit långt och arbetat mycket med Corporate 
Storytelling. 
 
Intervjuperson 6, arbetar som tjänsteman inom Älmhults kommun. Intervjun genomfördes 
onsdagen den 13 december i ett konferensrum på kommunhuset i Älmhult kommun. 
Intervjupersonen var samarbetsvillig och gav oss intressanta uppgifter. Nackdelen var i likhet 
med intervjun på Fresh att Älmhults kommun utifrån vårt intresseområde inte medvetet 
arbetade med Corporate Storytelling. 
 
5.3 Tillvägagångssätt och transkribering av intervjuerna 
För att kunna genomföra intervjuerna med hög kvalité förberedde vi oss noga genom att vi 
alla tre genomförde pilotintervjuer på nära vänner innan första intervjutillfället för att få 
värdefull kritik. Pilotintervjuer ska bidra till att skapa ett stimulerande samspel och en känsla 
av trygghet när intervjuerna väl genomförs.127 Pilotintervjuerna och tidigare genomförda 
intervjuer har ökat vår förståelse för vikten av att låta intervjupersonen tala till punkt samt att 
ge personen tid att tänka efter och reflektera.  
 
Innan själva intervjun påbörjades informerades intervjupersonen om uppsatsens bakgrund och 
syfte. Dessförinnan hade intervjupersonen fått information om intervjun samt gett sin tillåtelse 
till att intervjun spelades in på bandspelare. Intervjupersonen fick även frågan om han/hon 
hade några frågor innan intervjun började.    
 
Intervjuguiden inleds i enlighet med Kvale128 med uppvärmande frågor om intervjupersonens 
befattning, anställningstid och tidigare erfarenheter av Corporate Storytelling. Resten av 
intervjuguiden var uppbyggd utifrån fyra rubriker: bakgrund, syfte, process samt 
utfall/förväntningar. Bakgrunden tog upp frågor som till exempel varför de arbetade med 
Corporate Storytelling samt vilket fokusområde de hade. Syfte behandlade frågor som berörde 
både interna och externa sammanhang och om det fanns andra metoder som 
organisationerna/konsulterna valde emellan innan de började arbeta med Corporate 
Storytelling. Vidare tog intervjuguiden upp processen som behandlade frågor rörande 
tillvägagångssättet och vilket tidsperspektiv de arbetade med.  Sista rubriken tog upp utfall 
och förväntningar och exempel på frågor var: vad hade de för förväntningar, vilka var deras 
upplevda resultat samt om de hade förändrat några styrdokument efter implementeringen av 
Corporate Storytelling. Intervjuguiden avslutades bland annat med frågor rörande tillgång till 
dokument och framtida kontakt. Intervjupersonen fick även frågan om han/hon hade något att 
tillägga eller några frågor. Intervjuguiden i sin helhet återfinns i bilaga 1.  
 
Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade eftersom möjligheten att ställa 
följdfrågor ansågs vara viktig. Följdfrågornas uppgift var att ”lotsa” intervjupersonen i 
riktning mot vårt intresseområde.129 Intervjuerna spelades in på bandspelare och har sedan 
transkriberats och tolkats. Intervjuerna pågick ungefär i sjuttio minuter vardera med för och 
efterprat inräknat. Samtliga intervjuare var närvarande på fem av sex intervjuer. Intervju 
nummer fyra genomfördes av endast två intervjuare då en av oss fått förhinder.    
 
                                                 
127 Kvale (1997) 
128 Ibid.  
129 Ibid. 
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Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan intervjuarna. Hade en person genomfört 
samtliga transkriberingar hade enhetligheten förmodligen ökat ytterligare. Vid en uppdelning 
av intervjuerna för transkribering är det viktigt att använda samma förfaringssätt, då det 
underlättar jämförelser.130 Vi diskuterade därför igenom hur transkriberingen skulle ske och 
bestämde oss för att utelämna emotionella uttryck och irrelevanta exempel. Dessutom 
användes tecknet /…/ när det inte gick att uppfatta vad som sades på bandet.  Fördelarna är 
många med att spela in intervjusamtalet och sedan transkribera istället för att endast föra 
anteckningar. Viktig information kan gå förlorad om inspelning inte sker då människan har 
begränsad uppfattningsförmåga och svårigheter att föra begripliga anteckningar vid högt 
tempo.131  
 
5.4 Validitet och reliabilitet 
I en studie med kvalitativ ansats arbetar författarna kontinuerligt med validiteten och 
reliabiliteten under hela uppsatsskrivandet. Reliabilitet och validitet blandas ofta ihop men de 
har olika innebörder då de mäter på olika sätt. Begreppet reliabilitet handlar främst om 
överenskommelse, följdriktning och pålitlighet.132 Mätningarna ska göras på ett tillförlitligt 
sätt. Reliabiliteten i intervjuer påverkas ofta av omedvetet ledande frågor som kan inverka på 
svaren.133. Validitet däremot handlar om att få datainsamlingen så relevant som möjligt för 
undersökningens frågeställning. Det försäkrar att måttet begreppet mäts med verkligen mäter 
det avsedda.134 Både reliabiliteten och validiteten kan påverkas av den situation människan 
befinner sig i, därför bör hänsyn tas till den empati som råder mellan intervjuaren och 
intervjupersonen.135  
 
Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet och innebär att mätningarna är korrekt gjorda.136 
Vi anser att reliabiliteten har varit god då vi varit noga med transkriberingen av det inspelade 
materialet och vid svårtolkad data har vi hjälpts åt för att få en mer sanningsenlig uppfattning 
av det som sagts. Vi ville i uppsatsen förmedla en så äkta och tydlig bild som möjligt av de 
olika fallen och använde därför flitigt citat. Då vi använde många citat formade vi en 
trovärdig grund för uppsatsen. Vi har även varit noga med att beskriva hur intervjuerna gick 
till för att öka replikerbarheten, det vill säga öka möjligheten att få samma resultat en gång 
till. Vi anser vidare att validiteten varit god i våra kvalitativa intervjuer. För att svara på våra 
två frågeställningar utformades en intervjuguide som granskades av vår handledare. Resultatet 
från de sex kvalitativa intervjuerna anser vi svarar väl på våra frågeställningar. Som en följd 
av att två av organisationerna inte arbetar medvetet med Corporate Storytelling fick vi 
emellertid inte lika mycket information till vår andra frågeställning av dem.  
 
För att stärka den inre validiteten fick intervjupersonerna läsa igenom kapitlet resultat och 
analys för att säkerställa att inga misstolkningar gjorts. Endast två personer kontaktade oss för 
mindre justeringar. Beträffande den yttre validiteten gör vi inga anspråk på att studien ska 
kunna generaliseras till andra än de undersökta organisationerna och konsulterna. Däremot 
kan uppsatsen inspirera och ligga till grund för en diskussion för Fresh, Älmhults kommun 
och andra intresserade organisationer, konsulter eller studenter i hur arbetet med Corporate 
Storytelling kan motiveras och bedrivas. 

                                                 
130 Kvale (1997) 
131 Kvale (1997) 
132 Bryman (2002) 
133 Kvale (1997)  
134 Bryman (2002)  
135 Kvale (1997)  
136 Ibid.   
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5.5 Etik och moral  
Bryman tar upp fyra etiska principer som används i svensk forskning och även i andra länder. 
De fyra principerna är: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav. Informationskravet innebär att syftet med undersökningen och vilka moment 
som ingår klart ska framgå. Det ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de 
kan avbryta när de vill. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer ifall de vill 
delta. Konfidentialitetskravet innebär att undersökningen ska behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade 
informationen inte får användas i andra syften.137 Vi har haft dessa principer i åtanke före, 
under och efter intervjuerna. Intervjupersonerna fick veta vilka slags frågor som skulle ställas 
samt vad materialet skulle användas till. De valde också att frivilligt delta och hade rätt att dra 
sig ur när helst de ville. Uppsatsen behandlades inte med största möjliga konfidentialitet då 
intervjupersonerna gav samtycke till att nämnas vid namn i uppsatsen samt att den därtill 
publiceras på Internet. Intervjupersonerna fick möjlighet att läsa igenom materialet innan 
inlämning och redigera eventuella felaktiga uppgifter eller andra företeelser som de inte 
godkände. Intervjumaterialet har endast behandlats av oss författare och vår handledare samt 
enbart nyttjats för uppsatsens ändamål. Det är viktigt att ha konsekvenserna för 
intervjupersonerna i åtanke, risken för skador ska rättfärdigas av de förväntade fördelarna.138  
 
Det fanns inga påtryckningar från något håll att göra den här uppsatsen. Den är alltså inte 
beställd eller finansierad av någon. När intervjuerna genomfördes var vi alla tre närvarande på 
samtliga intervjuer med ett undantag. Vi var medvetna om den press och det underläge som 
den intervjuade kunde känna av den obalans i antal som rådde. Vi märkte dock inte av någon 
sådan reaktion vid någon av våra intervjuer. Dessutom var vårt aktuella uppsatsområde inte 
något känsligt ämne. Vi ansåg därmed att fördelarna att vara fler vägde upp nackdelarna. 
Fördelarna var att alla tre kunde hjälpas åt med exemplelvis den kritiska bedömningen, ställa 
följdfrågor för att få fram relevanta svar och hjälpas åt vid utskrivningen av intervjuerna.  
 
5.6 Bearbetning av resultatet 
Materialet analyserades först intervju för intervju, sedan komparerade vi likheter och 
skillnader mellan organisationerna och konsulterna. Slutligen knöt vi an empirin och våra 
tolkningar av denna med teorin. Vi valde även att väva samman empiri och teori direkt i 
resultat och analys kapitlet, av den anledningen uteslöt vi ett empirikapitel. Resultatet har 
sorterats under rubriker som utgått från teorin och våra frågeställningar. I slutanalysen finns 
motsatta begreppspar för att belysa skillnader i bland annat de intervjuades synsätt och 
tillvägagångssätt. Begreppsparen härstammar från de skillnader i det empiriska materialet som 
vi uppsatsförfattare identifierade och är således inte hämtade från och förankrade i en tidigare 
teori.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
137 Bryman (2002) 
138 Kvale (1997)  

 21



6 Resultat och Analys 
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet är uppbyggt utifrån uppsatsens frågeställningar. Varje frågeställning besvaras med 
hjälp av underrubriker hämtade från den teoretiska referensramen för att förstärka 
uppsatsens röda tråd. Empiri och teori kommer här att vävas ihop till en helhet. 
Avslutningsvis analyseras Corporate Storytelling utifrån motsatta begreppspar. Vi vill betona 
att intervjupersonerna använder begreppet Storytelling synonymt med Corporate Storytelling.  
___________________________________________________________________________ 
  
6.1 Frågeställning 1 
 
Varför använder de tillfrågade organisationerna och konsulterna Corporate Storytelling 
som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg? 
 
6.1.1 Framväxten av Corporate Storytelling 
Produktion handlar inte längre om att enbart producera varor och tjänster utan även om att 
skapa värden och känslor som förknippas med varumärket. Följden av att organisationer 
expanderar eller att organisationer slås ihop gör att det inte längre är självklart vad en 
organisation står för.139 Intervjupersonen på Älmhults kommun uttrycker;  

 
Det har att göra med globaliseringen. En del företag börjar bli stora 
och det är svårt att hålla ihop. Vad man då behöver kommunicera är ju 
attityden men också målet och syftet. Det är egentligen problematiken i 
ett stort företag.  
 

Vi tolkar ovanstående som att ju mer ett företag växer desto större risk finns det att 
organisationskulturen blir luddig och otydlig. Enligt Colton och Ward kan berättelser och 
erfarenheter rubriceras som kittet som håller organisationen samman.140

 
Gränserna öppnas upp allt mer och arbetskraften blir rörligare till följd av Europa Unionen. 
Konkurrensen ökar om att finna de bästa medarbetarna och vad som kan vara avgörande vid 
en rekrytering är hur organisationen förmedlar sin kultur. Konsulten Richard Naring påpekar 
att idag är företagen mer strategiska och visionära eftersom människor inte bara bedömer de 
hårda värdena utan även de mjuka. Vi tolkar det som att människor vill jobba i organisationer 
där deras egna värderingar går hand i hand med organisationskulturen. 
 
Ett annat perspektiv som är viktigt att belysa är den ökande konkurrensen på 
världsmarknaden. Då konkurrensen ökar får relationen mellan kunder, klienter och kollegor 
allt större betydelse.141 Grundstommen för Fresh och Visma Spcs organisation är deras goda 
relation med kunderna. Intervjupersonen på Visma Spcs poängterar att de jobbar mycket med 
sin personal och organisationskultur, vilket kan vara avgörande när kunderna väljer 
bokföringsprogram. Fresh:s intervjuperson uttrycker att det är tuff konkurrens på marknaden 
och vad som gör dem unika är hur de vårdar sina relationer. Som ett resultat av den goda 
kundvård de har behåller de sina kunder; ”Vi åker till Japan för att upprätthålla våra 
kundkontakter… varför har lilla Fresh fått möjligheten till att sälja till Japan? Det är ett 
relationsbygge. Det är berättande av högsta lag”. Både Visma Spcs och Fresh bygger upp 
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goda relationer med sina kunder vilket skapar ett förtroende som sedan leder till ett långvarigt 
samarbete.   
 
6.1.2 Corporate Storytelling och berättandets språk 
Berättelser har funnits sedan urminnes tider och är grunden för människans liv. Människan 
har alltid haft ett behov av att berätta och berättelser hjälper till att förenkla tillvaron.142 

Konsulten Matts Heijbel förklarar; ”Jag tror att berättande är ett behov vi alla har och haft i 
alla tider och i alla kulturer”. Språket har stor betydelse och det är genom språket som 
människan blir människa.143 Matts Heijbels tankar tangerar detta synsätt; ”Man blir människa 
genom att berätta, det är lika viktigt som att äta och andas. Det har alltid varit naturligt att 
berätta.” Vi tolkar hans uttalande som att berättande är ett grundläggande behov vi alla har. 
Han beskriver vidare att det är genom berättandet som människor ser och väljer varandra. 
Språket kan variera beroende på roll och funktion.144 En funktion som Matts Heijbel nämner 
är att språket i berättelser kan tydliggöra gränser och krav i arbetslivet. Han tror att utbrändhet 
bland annat beror på att kraven har varit otydliga och att berättelser i detta sammanhang kan 
ha en helande effekt. Intervjupersonen på Fresh säger; ”…det gäller att försöka få det så 
jordnära som möjligt för att få människor att förstå…man måste visualisera och förklara för 
människor”. Vi tolkar ovanstående som att de använder ett narrativt språk snarare än ett 
logiskt språk i sin organisation. Intervjupersonen på Fresh förklarar att meningen med 
berättandets språk är att få medarbetarna att förstå saker på ett enklare sätt. Även 
intervjupersonen på Visma Spcs anser vi är inne på samma linje när hon uttrycker att 
berättande är ett verktyg; ”… för att åskådliggöra vad man tänker och menar”. Matts Heijbel 
anser att; 
  

Vi är inte lika på vår vakt med det emotionella, om du ska övertyga mig 
politiskt så försöker jag hela tiden dividera med dig och vi jämför och 
sänker skatten. Men om du pratar om en liten kille där borta, som mår 
dåligt, då kanske du totalt golvar mig för att jag får en känsla, en bild av 
en människa i nöd, kanske.  
 

Intervjupersonen på Fresh beskriver vidare att med hjälp av berättandet kan dåtid, nutid och 
framtid knytas ihop. Samma slutsatser drar Salzer-Mörling om att berättandet sammanlänkar 
det förflutna, nuet och framtiden.145

 
6.1.3 Corporate Storytelling som ett retoriskt verktyg  
Som tidigare nämnts handlar retorik om konsten att övertyga.146 Intervjupersonen på Fresh 
förklarar retoriken som; ”Du vill ha ut budskapet men du ska inte tala om det, du ska låta dem 
komma på det. Det är jätteviktigt att använda rätt retorik”. Intervjupersonen på Visma Spcs 
vill inte lägga någon större vikt vid retoriken och säger att de inte jobbar medvetet med det. 
Konsulten Matts Heijbel har ett likvärdigt betraktelsesätt som intervjupersonen på Fresh och 
förklarar retoriken som; ”… jag vet något som jag vill att du ska veta och då vill jag på något 
sätt få dig att se det”. Han tycker att retorik är en vetenskap om berättande och uttrycker att; 
”Berättelserna finns ju oavsett om du har retorik eller inte”. Han tycker att retoriken kan vara 
till hjälp vid framförandet av en berättelse då den kan hjälpa till att påverka människorna 
känslomässigt; ”Man försöker påverka med berättelser genom hjärta inte hjärnan”. Detta 
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kopplar vi samman med Patos som är en av huvudtyperna inom retorik. Patos handlar om att 
beröra åhörarna känslomässigt och retoriken kan då ses som ett verktyg för detta.147 Matts 
Heijbel fortsätter; ”Jag tror att man i en enda liten berättelser kan nå rätt fram … sånt man 
inte kan nå fram med 15-20-100 föreläsningslektioner. Det handlar om påverkan”. Vi tolkar 
Heijbels uttalande som att ifall rätt berättelser och framförande väljs så övertygar och berör 
det garanterat människor och de är så till vida pedagogiska. 
 
6.1.4 Corporate Storytelling som kommunikationskanal 
Förmedlingen av berättelser och berättandets uttryck har förändrats över tid som ett resultat av 
tekniska framsteg. Den snabba teknikutvecklingen har öppnat upp för nya 
kommunikationskanaler och ett meddelande kan förmedlas på flera olika sätt. 
Intervjupersonen på Älmhults kommun talar om intressanta kopplingar mellan dåtid och 
nutid;   

 
Prästen är otroligt viktig i historisk situation för att han var ju på 1800-
talet vårt Internet. Han skulle ju lämna meddelande från staten och han 
skulle läsa upp vilka som var födda och döda och sedan predikade han 
om etik och så vidare. Detta är ju en urgammal grej som vi pratar om, 
det är bara det att man måste lyfta in det i tiden och medvetengöra det 
och använda dagens kommunikationsmedel.  

 
Vi tolkar hans utsago som att det finns en intressant länk till dåtiden. Vi uttyder att berättandet 
har funnits i alla tider, det är inget nytt, skillnaden är att prästen har ersatts av andra 
kommunikationskanaler. 
 
Intervjupersonen på Fresh tycker att människor ska kommunicera mer muntligt än skriftligt. 
Han ser ett värde i att sitta ner med en person och prata; ”Ögonkontakten och kroppsspråk är 
jätteviktigt, man kan läsa av dem”. Skriftliga meddelanden har begränsade möjligheter att 
förmedla ”rik” information, det vill säga att det finns gränser för mängden information i ett 
meddelande.148 Ovanstående meningar stämmer överens med vad Fresh:s intervjuperson 
säger;   

 
Du måste hämta in från alla kanaler. Visst enklare saker går att ta på e-
mail, men det får inte bli för mycket. Man måste se människan om man 
har något särskilt att säga. Små enkla meddelande kan skötas med e-mail 
men när det är viktiga saker, nej inte då! 

 
Intervjupersonen på SAS Sverige tycker att det kan finnas högre trovärdighet om en kollega 
berättar något än om en chef skickar ut ett e-mail. SAS Sverige har idag ingen interntidning 
utan de försöker att hitta andra kommunikationskanaler. De vill komma ifrån det skriftliga 
och försöker använda sig mer av det muntliga och dialoger. Exempelvis har de ett internt 
webbprogram där folk berättar om organisationen. Vi menar att SAS Sverige verkar ha hittat 
andra kommunikationskanaler, utöver det skriftliga, för att förmedla information till sina 
anställda. Vi tolkar emellertid att de inte tar steget fullt ut för att fokusera på det muntliga 
eftersom de använder sig av en kombination av olika kommunikationskanaler, såsom ovan 
nämnda webbprogram.  
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6.1.5 Corporate Storytelling som organisationsstrategi  
Organisationer kan med hjälp av metaforer synliggöra att det inte enbart är strategernas arbete 
med strategier och planering utan därtill de anställdas dagliga arbete som är strategiskapande. 
Det är bland annat i detta sammanhang Corporate Storytelling blir aktuellt, för att visa på 
strategiarbete som en pågående kreativ process.149 Detta är något som Visma Spcs 
organisation använder sig av; ”Vissa här av oss är väldigt duktiga på att använda metaforer 
och berättelser för att markera en ståndpunkt och förtydliga”. Hon påpekar att flera 
medarbetare använder metaforer ofta och säger till exempel att det kan användas vid 
inledningar av möten. Corporate Storytelling handlar i mångt och mycket om att strategiskt 
använda det som ett verktyg.150 Matts Heijbel ser Corporate Storytelling som en strategisk 
resurs och tycker att organisationerna bör vara medvetna om vad de håller på med; ”Man kan 
använda det i allt men man ska noga tänka igenom… Ett kapital som man kan strategiskt 
använda, sätta i arbetet, för våra gemensamma berättelser det är en strategisk resurs”.  Han 
vill poängtera att; ”Corporate Storytelling behöver annars inte betyda att man håller på att 
medvetet utveckla sin organisation. Utan det kan vara en repertoar som gör att vi håller ihop, 
att vi vet vilka vi är”.  
 
En del forskare har börjat tala om att strategier bör fokuseras mer till de vardagliga 
aktiviteterna, exempelvis rutiner och processer, ett så kallat mikrostrategiskt perspektiv. Med 
detta perspektiv är strategiarbete något som pågår i det dagliga arbetet.151 Vi tolkar att detta är 
något som SAS Sverige har jobbat mycket med. De arbetar med medarbetarnas upplevda 
värderingar. Ett exempel på detta är att medarbetarna får beskriva hur och när de upplever att 
SAS Sverige är som bäst. Vidare belyser intervjupersonen på SAS Sverige att deras chefer 
idag börjar betrakta Corporate Storytelling som ett strategiskt verktyg. Cheferna arbetar på 
lokal nivå med olika berättelser för att ta upp problem eller dilemman; ”Det handlar inte om 
att hänga ut någon eller att säga vad som är rätt eller fel, utan att det handlar om en bra 
diskussion helt enkelt”. Här visar SAS Sverige enligt oss att företaget har tagit ett steg framåt 
då de använder Corporate Storytelling som en strategisk resurs i det vardagliga arbetet. Detta 
kan jämföras med Visma Spcs som enligt vår uppfattning inte jobbar med Corporate 
Storytelling i den vardagliga bemärkelsen. Älmhults kommun har inte börjat arbeta med 
Corporate Storytelling på ett medvetet sätt ännu men intervjupersonen inser allt eftersom 
intervjun pågår att kommunen borde använda Corporate Storytelling som ett strategiskt 
verktyg;  

 
Jag fick en idé nu. Om vi skulle ta vår personalpolicy och gick ut till 
våra anställda och bad dem att illustrera den genom historier i 
verkligheten då hade vi fått ett kommunicerat kärl. Det skulle bli mycket 
bättre. Det blir inte längre bara ett tråkigt dokument. Att ta till vara på 
guldkornen på vårt sätt att vara. Det är egentligen vad Storytelling 
handlar om… ett medvetandegörande vad som redan sker men om man 
blir medveten om det så kan det ske på ett ännu bättre sätt. 

 
För att uppnå organisationens mål kan Corporate Storytelling vara ett verktyg som syftar till 
en effektiv och meningsfull kommunikation. Samtliga intervjuade av dem som medvetet 
använder sig av Corporate Storytelling ansåg att det var ett verktyg utav flera för att uppnå 
ovanstående. I den teoretiska referensramen nämns att berättelser kan ses som normbrytande i 
två avseenden. För det första kan det utmana maktrelationerna i organisationen och även 
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skapa utrymme för eftertanke och dialog. Professionella erfarenheter är lika viktiga som 
personliga.152 Betydelsen av att medarbetarna reflekterar över sin situation är något som 
intervjupersonen på Visma Spcs poängterar. Matts Heijbel belyser i sin tur att berättelser är ett 
kapital, det narrativa kapitalet. Vilket vi menar är viktigt att betona då berättelser kan ses som 
normbrytande i den meningen att de är en strategisk resurs. Matts Heijbel poängterar att 
organisationen ska använda sig av de sanna berättelser som finns i organisationen. Det gäller 
att; ”Hitta en metod för hur man hittar dem, skördar dem och sätter dem i arbete”. Huruvida 
hans uttalande kan kopplas till att både personliga och professionella erfarenheter är viktiga 
vid eftertanke och dialog låter vi vara osagt. Den andra aspekten belyser att det är viktigare 
hur och varför något berättas än vad som berättas samt att flera olika perspektiv kan 
samexistera i en berättelse153. Detta kan åskådliggöras med hjälp av konsulten Rickard 
Narings resonemang; ”Det handlar om att berätta saker som berör människor”. Utifrån 
intervjuerna tolkar vi det som att samtliga intervjuade har ett synsätt liknande det som nämnts 
ovan men hur intervjupersonerna definierar själva begreppet Corporate Storytelling varierar.   
 
Intervjupersonernas fokusområden gällande Corporate Storytelling varierar, dels internt-
externt dels marknadsföring-organisationskultur. Resultatet överrensstämmer med McLellans 
uppfattning om att berättande är användbart i flera kontexter.154 Konsulten Rickard Naring 
jobbar internt med organisationskulturen och det är enligt honom viktigt; ”Att ha en vision 
och att få flockgemenskapen tät, att det finns en lojalitet med varandra och med företaget som 
helhet. Det är just det som man kan göra med hjälp av berättelser”. Även SAS Sverige 
arbetar utifrån ett internt perspektiv med fokus på organisationskulturen, åtminstone i 
dagsläget. Intervjupersonen uttrycker; ”… väldigt mån om att bygga internt, det är det 
förtroendet man kan använda externt”. SAS Sverige är däremot inte negativt inställda till att i 
framtiden använda sig av exempelvis reklamkampanjer med berättelser. Enligt Visma Spcs 
hänger allt samman och de arbetar därför med Corporate Storytelling både internt och externt 
samt i arbetet med marknadsföringen och organisationskulturen. Hon betonar dock att arbetet 
måste börja på insidan. Vi tolkar att alla tre ovanstående menar att varumärket först bör 
byggas inifrån för att vinna trovärdighet både internt och externt. Matts Heijbel arbetar i både 
interna och externa sammanhang samt har olika fokusområden, beroende på kundens 
önskemål.  
 
6.1.6 Corporate Storytellings funktioner 
Salzer-Mörling delar in Corporate Storytellings funktioner i: bär kunskap, skapar mening och 
sammanhang, bygger gemenskap, uttrycker vilka vi är och vad vi står för samt gestaltar 
organisationens själ.155 Indelningen av Corporate Storytellings funktioner redovisas nedan. 
 
Matts Heijbel, SAS Sverige samt Visma Spcs uttalar att berättande är ett verktyg för att dela 
med sig av kunskaper. SAS Sverige menar vi har tagit det ett steg längre och analyserar sina 
berättelser. Flera berättelser handlar om att en medarbetare har klivit över en gräns eller brutit 
mot en regel, vilket då analyseras. De undersöker om det är; ”Regeln det är fel på, måste vi 
förändra något. Är det någonting som har hängt med så länge som vi inte har tittat på”. En 
effekt av detta kan enligt Matts Heijbel vara att organisationen förändras, tack vare analysen 
av berättelserna. Andra kunskapsområden som SAS Sverige använder Corporate Storytelling 
till är att lösa komplexa eller annorlunda situationer; ”… För att lösa de här annorlunda 
problemen så behöver du något annat, då behöver du kulturen”. Corporate Storytelling kan 
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därutöver värderas som en strategisk nyckeltillgång gällande kunskap i en tid då bland annat 
internationalisering och globalisering lett till att organisationsformerna förändrats.156 Både 
SAS Sverige och Visma Spcs poängterar vikten av att dela med sig av kunskaper och 
erfarenheter samt att lära över gränserna inom organisationen. Konsulten Matts Heijbel 
betonar att detta kan leda till att organisationen; ”Får fram kunskap som egentligen inte 
kommer fram i de vanliga strukturerna”. Corporate Storytelling är så till vida ett sätt att 
överföra kunskap. Han nämner vidare att berättelser med ett logiskt språk kan användas för att 
exempelvis beskriva de vanligaste felen på en produkt och att verksamheten därmed kan 
effektiviseras. Språket i Corporate Storytelling talar ofta till det emotionella men när det 
gäller kunskapsöverföring kan språket, enligt Matts Heijbel, vara mer logiskt. Med det menar 
han exempelvis att när ett problem uppstår undersöker medarbetaren först om någon av de 
berättade lösningarna fungerar, om fallet inte är så, då läser man instruktionsboken. Resultatet 
visar att Corporate Storytelling fungerar som kunskapsbärare i de tillfrågade organisationerna. 
De använder berättelserna i olika former av kunskapsutbyte och vi tolkar således att Corporate 
Storytelling i enlighet med Salzer-Mörling fungerar som bärare av kunskap.   
 
Visma Spcs, SAS Sverige och de båda konsulterna instämmer i att Corporate Storytelling 
skapar mening och sammanhang i organisationer. Meningsskapande är ett viktigt mänskligt 
behov som kan bli uppfyllt med hjälp av berättelser.157 Konsulten Rickard Naring talar om 
vikten av meningsfullhet; ”Varför ska jag gå till jobbet och göra mitt bästa”. Enligt honom 
leder Corporate Storytelling till att medarbetarna blir mer motiverade, engagerade, presterar 
bättre och inte minst mår bättre. En känsla av sammanhang kan åstadkommas genom att 
incidenter och händelser blir meningsskapande.158 SAS Sverige talade bland annat om att 
efter tsunami-katastrofen anordnades en tillställning för medarbetarna och att det troligen inte 
var själva arrangemanget i sig utan berättelserna om upplevelserna av tsunamin som var det 
viktiga. Vidare betonade intervjupersonen att det är berikande att lära över gränserna, att veta 
vad medarbetarna på andra avdelningar gör; ”Vad är deras utmaningar, vad är deras 
problem. Att skapa en stor förståelse för vad andra gör.” Visma Spcs talar om risken med att 
ledningen definiera upp organisationskulturen;    
 

… det är så lätt att prata om företagskultur och så definierar man upp 
det från ledningens håll…det här är våra fem värdegrunder och dessa 
skall alla jobba utefter. Så är det ingen som begriper att vi ska alltid 
respektera varandra, men vad innebär det hos oss.  

 
På Visma Spcs har organisationens tio budord gemensamt arbetats fram av medarbetarna. De 
arbetar aktivt kring budorden för att hålla dem vid liv. Intervjupersonen poängterar att 
Corporate Storytelling kan användas för att beskriva en situation, exempelvis hur 
organisationen arbetar utifrån en värdering. Således visar resultatet i enlighet med Salzer-
Mörling att meningsskapande är en funktion av Corporate Storytelling och vi tolkar även att 
ovan nämnda intervjupersoner anser det.  
 
”Vad är det som håller ihop oss eller tvärtom” framför Matts Heijbel och betonar Corporate 
Storytellings kraft i att bygga gemenskap. Med hjälp av berättande vill han göra bilden av 
verksamheten gemensam. Resultatet visar att Visma Spcs, SAS Sverige och de båda 
konsulterna är av den åsikten att Corporate Storytelling bygger gemenskap vilket är i linje 
med Salzer-Mörlings teori.  Visma Spcs poängterar värdet av att dela med sig samt att glädja 
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och stödja andra. Enligt Rickard Naring är berättande ett sätt att undvika ett vi-dem tänkande 
inom organisationen. Ett exempel på hur de använt Corporate Storytelling i hans förra 
organisation var när de gjorde en personlig berättelse av all information. Till exempel 
presenterade de inte enbart den nya bilpolicyn, som innebar nedskärningar, utan de beskrev 
personen som arbetat fram den samt hur personen gått tillväga. Enligt Rickard Naring hade 
det varit lättare att bemöta den nya policyn med negativ kritik om den hade kommit från 
ledningen. Intervjupersonen på SAS Sverige betonar vikten av det sociala språket och 
tillvägagångssättet då medarbetarna ständigt möts i nya relationer. Dessutom tillåter inte deras 
operativa verksamhet att det ägnas mycket tid åt att repetera eller ifrågasätta.  
 
Den fjärde variabeln enligt Salzer-Mörling är att Corporate Storytelling uttrycker vad 
organisationen är och står för. Resultatet visar att Visma Spcs, SAS Sverige och de båda 
konsulterna har det som en aspekt i sitt arbete med Corporate Storytelling. SAS Sverige 
öronmärker sina berättelser utifrån vad de symboliserar och kategoriserar dem därefter. 
Rickard Naring resonerar kring; ”Vad är dragkraften, vad är gravitationen i det här företaget, 
varför ska jag stanna kvar”. Vi tolkar att organisationerna därmed inte enbart arbetar med de 
hårda värdena utan även med de mjuka, det vill säga att stärka kulturen. För att legitimera 
organisationens filosofi betonas ofta deras särdrag för att skapa en starkare gemenskap.159 I 
detta sammanhang menar Matts Heijbel att Corporate Storytelling är ett sätt att befolka 
varumärket. Medarbetarnas berättelser lånas för att bygga varumärket. Han menar att; ”Alla 
organisationer har sådana här värdeord… men de blir ju ingenting om vi inte utmanar dem. 
Du säger att du är effektiv, hur då effektiv. Då blir det ett storyläge, man förbereder sig för 
det”. Matts Heijbel menar så till vida att en liten händelse speglar ett tänkande i 
organisationen. 
 
I den sista variabeln gestaltar organisationens själ uttrycker Salzer-Mörling att genom att 
synliggöra och tydliggöra värden som dels bygger gemenskap i organisationen, dels särskiljer 
den från andra organisationer gestaltas organisationens själ.160 Matts Heijbel uttrycker vikten 
av en stark organisationskultur för att lyckas, han menar att; 
 

Om du och jag arbetar och trivs ihop, vad är det som håller ihop oss 
eller tvärtom. Vad är det som gör att det går så jävla dåligt. Man kan gå 
i konkurs för att man inte lyckas sälja sina varor med det kan också vara 
så att man har en dålig företagskultur som har lett till att det går dålig 
för affärerna. 

 
Citatet visar att organisationens själ gestaltas med hjälp av en stark organisationskultur vilket 
vi tolkar kan leda till högre ekonomiska vinster. I likhet med Heijbel uttrycker Visma Spcs 
kulturens vikt för att lyckas med försäljningen;     
 

Att köpa ett bokföringsprogram idag, det är inte så mycket som skiljer 
innehållet i sig men vi vill ha något som gör skillnad att de väljer oss 
istället för någon annan. Då tror vi mycket på att jobba med vår 
personal och vår kultur gör att kunden märker det när de sitter på andra 
sidan luren i de flesta fall. 
 

SAS Sverige anser även de att det hos dem är viktigt med de mjuka värdena; ”I och med att vi 
är så processtyrda och säkerhet, myndigheter, vi har så enormt mycket regler så blir det ännu 
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viktigare att hitta de här mjukare värdena”. Detta tolkar vi som att de mjuka värdena kan 
kopplas till gestaltning av organisationens själ. Rickard Naring nämner i likhet med de andra 
intervjupersonerna vikten av att gestalta organisationens själ. Han menar att berättelserna 
illustrerar själen och hjälper organisationen att komma framåt; ”Som konsult tar det längre tid 
då måste man se vad som finns i väggarna. … Man måste då få en känsla för det och för vart 
man är och för vart man ska och då får man försöka plocka historierna som kan hjälpa folk 
att komma dit”. Resultatet visar att ovanstående intervjuade konsulter och organisationer 
anser det vara viktigt i likhet med Salzer-Mörling att gestalta organisationens själ genom att 
synliggöra och tydliggöra organisationens värden.    
 
Vi tolkar sammanfattningsvis att Visma Spcs, SAS Sverige och de båda konsulternas 
uppfattningar enligt oss överensstämmer med Salzer-Mörlings indelning av Corporate 
Storytellings olika funktioner. Däremot reserverar vi oss mot att dessa skulle vara de enda 
funktionerna som intervjupersonerna uppfattar. Salzer-Mörlings indelning är enligt oss något 
diffus och vissa funktioner är svåra att särskilja. Samtidigt är definitionerna något luddiga och 
det är i viss mån upp till var och en att tolka vad som ryms inom begreppets ramar.  Trots att 
begreppen är vida menar vi att de åskådliggör viktiga funktioner gällande Corporate 
Storytelling.    
 
De intervjuade talade även om olika spin-off effekter som Corporate Storytelling kan 
medföra. Visma Spcs, SAS Sverige och de båda konsulterna uttrycker att en effekt kan vara 
att organisationen blir en attraktiv arbetsgivare; ”Organisationer med starka kulturer och 
starka berättelser dem väljer ju folk” säger Matts Heijbel. Intervjupersonen på Visma Spcs 
betonar att alla medarbetare är organisationens ambassadörer och poängterar därmed vikten 
av att berättelserna som berättas är positiva. Hon menar vidare att det är extra viktigt i en 
mindre stad som Växjö för att locka framtida personal. Intervjupersonen poängterar att 
varumärket byggs upp inifrån, att varumärket sitter i; ”… dem som jobbar där och det är det 
som speglas utåt”. Det är emellertid inte enbart viktigt i syfte att rekrytera nya medarbetare 
utan även att behålla dem som redan finns i organisationen enligt Matts Heijbel; ”Om vi trivs i 
den kultur vi lever i, till exempel företaget, då kanske vi stannar längre”. Vidare poängterar 
han att Corporate Storytelling utöver de strategiska aspekterna är roligt och underhållande 
vilket även Visma Spcs betonar. En annan aspekt är hur HR-värden161 kan sprida ringar på 
vattnet. Matts Heijbel berättar att han privat tankar på Statoil enbart av den anledningen att de 
har blivit utvalda till Sveriges bästa arbetsgivare. Enligt oss kan inte detta på något sätt 
sammankopplas med bensin, däremot med solidaritet med organisationens personalpolitik 
vilket i sin tur leder till lojalitet som kund. Därmed menar Matts Heijbel; ”Att man kan addera 
HR-värden till en produkt som inte har ett dugg med HR att göra”. Vi tolkar därmed att 
Corporate Storytelling kan skapa spin-off effekter i många hänseenden, både interna och 
externa.   
 
6.1.7 Slutsats 
 
Varför använder de tillfrågade organisationerna och konsulterna Corporate Storytelling 
som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg? 
 
Samtliga intervjupersoner menar att berättande har funnits i alla tider och att det är något som 
i organisationssammanhang både kan användas internt och externt. Intervjupersonerna ser 
många anledningar till att använda sig av Corporate Storytelling; globalisering, öppnare 
                                                 
161 Här menar vi att organisationens synsätt på personalen samt hur den arbetar med de anställda kan få spin-off 
effekter utanför de förväntade. 
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gränser som en följd av EU, ökad konkurrens samt att organisationer växer. De anser att 
Corporate Storytelling är ett effektivt muntligt kommunikationsverktyg då det skapar; starka 
kulturer, gemenskap, tydliga värden, mening, sammanhang, ökad förståelse, tydliga krav och 
att det dessutom är ett effektivt sätt att övertyga medarbetare. Vidare menar samtliga 
intervjupersoner att berättelser berör flera sinnen vilket därmed leder till att de lättare blir 
ihågkomma jämfört med exempelvis tabeller, värdeord eller andra skrivna dokument.  
 
6.2 Frågeställning 2 
_________________________________________________________________________ 
 
När vi härefter refererar till samtliga intervjupersoner syftar vi till Matts Heijbel, Rickard 
Naring, Visma Spcs samt SAS Sverige. Fresh och Älmhults Kommun exkluderas eftersom de 
inte använder Corporate Storytelling i den bemärkelse som vi ämnade undersöka. 
___________________________________________________________________________ 
 
Hur resonerar de tillfrågade organisationerna och konsulterna kring Corporate 
Storytelling utifrån begreppen Story Gathering, Story Making och Story Sharing?162  
 
6.2.1 Story Gathering   
Berättelserna finns i organisationernas dagliga verksamhet och genom att lära sig att lyssna på 
medarbetarna kan berättelser påträffas.163 Konsulten Rickard Naring besöker arbetsplatser och 
pratar med de anställda. Han tar rollen som den ”snälle journalisten” som bara vill införskaffa 
information från medarbetarna. Han menar därför att det är viktigt att han; ”Låter folk prata 
fritt och sen plockar man guldkornen och förädlar dem”. Visma Spcs har använt sig av 
konsulten Matts Heijbel för att samla in berättelser både före och under en 
inspirationsföreläsning om Corporate Storytelling. Heijbel har precis som Rickard Naring 
samlat in berättelserna genom att träffa och prata med medarbetare. Berättelser kan även 
samlas in med hjälp av någon form av aktivitet exempelvis en tävling, seminarium eller 
workshop. På SAS Sverige anlitade man precis som Visma Spcs Matts Heijbel och bjöd in 
medarbetarna till Globen för att samla in berättelser. Efter gruppdiskussioner enades varje 
grupp om en enskild berättelse som sedan skrevs in och lagrades på en av SAS Sveriges 
datorer. På så sätt fick SAS Sverige in många intressanta och användbara berättelser från 
medarbetarna. Berättelserna samlades i ett kompendium som alla deltagarna fick ta del av. 
Medarbetarna kan således lära sig av varandras insikter och erfarenheter.164 Vi tolkar att vid 
uppstartstillfället talar dels konsulterna med medarbetarna, dels diskuterar medarbetarna med 
varandra. Utifrån detta tillfälle samlar organisationerna in berättelser som sedan används till 
Corporate Storytelling.  
 
Berättelserna i organisationerna skiljer sig mycket från varandra. Deras innehåll speglar 
organisationens kultur, politik och symboliska liv.165 Matts Heijbel använder berättelserna 
dels för att visa på organisationens gemensamma historia, dels för att skapa en bild av 
verksamheten. Han beskriver att de berättelser som uppkommer kan vara en diagnos på hur 
organisationen mår. Berättelser om misslyckanden kan enligt somliga författare föras vidare 
om fokus ligger på de lärdomar som misslyckandena har gett organisationen.166 Konsulten 
Rickard Naring har vid insamlandet av berättelser själv avgjort vad han ansett vara av värde. 

                                                 
162 Se översättning vid definitioner, rubrik 3.3. 
163 Kaufmann (2003) 
164 Colton & Ward (2004) 
165 Gabriel (2000) 
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Visma Spcs anser att; ”Alla negativa historier kan man vända till något positivt om man har 
gjort något åt problemet”. Konsulterna och SAS är av liknande åsikt, det vill säga att 
misslyckande kan användas i Corporate Storytelling. På SAS Sverige är det upp till den som 
ska berätta att bestämma vilken berättelse som denne vill förmedla vidare. En del berättelser 
används inte alls medan andra används flitigt. Vi tolkar utifrån ovanstående att 
organisationerna anser att berättelser om misslyckanden kan vara användbara under vissa 
förutsättningar.  
 
6.2.2 Story Making 
Kan berättelsen vara uppdiktad eller måste den vara sann? Det är användningsområdet som 
avgör sanningsgraden eftersom berättelsen berör oavsett om den är sann eller inte enligt 
Mossberg.167 I de intervjuer som genomförts anser samtliga intervjupersoner att det måste 
finnas en kärna som är sann för att berättelsen ska vara användbar. SAS Sverige poängterar 
att; ”… ska man använda det som Storytelling då ska det finnas en kärna i det som är sant 
annars tappar det lite poängen i det. Om man ska behöva hitta på berättelsen så, då är det 
någonting annat”. Samtliga intervjuade använder sig endast av berättelser som har en sann 
kärna. Visma Spcs poängterar att berättelserna måste vara organisationens i själ och hjärta, 
vilket vi tolkar som att man inte kan kopiera andra organisationers berättelser. Denning påstår 
till skillnad från intervjupersonerna att en fiktiv berättelse som är trovärdig kan vara ett viktigt 
verktyg i organisationer men det måste då finnas ett samförstånd om att berättelsen är 
uppdiktad.168 Mossberg anser att om berättelsen ska användas internt så ska det finnas en sann 
kärna i annat fall fungerar det med en uppdiktad berättelse.169 Vi tolkar att intervjupersonerna 
är entydiga gällande en sann kärna medan litteraturen har skilda uppfattningar om 
sanningshaltens betydelse. Intervjupersonen på SAS Sverige nämner dock att hennes 
personliga uppfattning till skillnad från de andra intervjupersonernas är att; ”Jag tror att man 
kan berätta en berättelse som är en kombination av tillfällen. Men jag tror, att ska man 
använda berättelser på det här viset som vi har gjort nu, då ska de vara sanna”. 
 
6.2.3 Story Sharing 
Enligt Denning är berättelsens uppbyggnad och framförande beroende på berättarens situation 
samt berättelsens syfte. Det finns följaktligen inget rätt eller fel sätt att berätta.170 Vi uttyder 
att samtliga intervjuade tangerar ovanstående, att olika berättelser är användbara i olika 
sammanhang. Däremot diskuterades inte själva framförandena under intervjuerna. Både SAS 
Sverige och Visma Spcs menade att det finns berättelser som inte är användbara externt, de 
kan vara för interna. De båda konsulterna, Matts Heijbel och Rickard Naring, anser att 
Dennings olika typer av mönster inom Corporate Storytelling är överdrivet. Rickard Naring 
säger följande om Denning; ”Han överdramatiserar det hela och gör det till en 
managementmetod… det kan vara en inspirationskälla… är det så teoretiskt att det inte 
längre är skoj”. Således tolkar vi att de intervjuade inte delar in sina berättelser i kategorier 
liknande Dennings; springboard stories, kommunicera vem man är, sända ut värderingar, 
marknadsföring, uppmana till samarbete, göra satir av rykten eller dåliga nyheter, utbyta 
erfarenheter samt leda mot framtiden.171 Däremot tolkar vi att de indirekt använder sig av 
kategorier liknande de ovanstående så till vida att berättelserna kan sammankopplas med 
mönstrena men skillnaden är att de inte medvetet bygger upp berättelser utifrån kategorierna.    
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 31



6.2.4 Slutsats 
 
Hur resonerar de tillfrågade organisationerna och konsulterna kring Corporate 
Storytelling utifrån begreppen Story Gathering, Story Making och Story Sharing? 172  
 
Samtliga tillfrågade organisationer och konsulter som medvetet arbetar med Corporate 
Storytelling för ett resonemang kring begreppet Story Gathering. De anser att berättelserna 
bör samlas in från medarbetarna till exempel genom att lyssna och prata med dem, anordna 
inspirationsföreläsningar eller workshops där medarbetarna får möjlighet att diskutera med 
varandra. Kring begreppet Story Making anser samtliga som arbetar medvetet med Corporate 
Storytelling att berättelserna måste ha en sann kärna för att vara användbara. Kring det tredje 
och sista begreppet Story Sharing resonerar de bland annat om kategorisering av berättelserna. 
Vissa anser att kategorisering behövs då berättelserna är användbara i olika sammanhang 
medan andra inte ser meningen med kategorisering. De organisationer som medvetet arbetar 
med Corporate Storytelling har olika fokusområden vilket vi kommer att belysa i 
slutanalysen. 
 
6.3 Slutanalys  
___________________________________________________________________________ 
 
I detta avsnitt analyseras Corporate Storytelling med hjälp av motsatta begreppspar, det vill 
säga att en del skillnader i de intervjuades synsätt och tillvägagångssätt beträffande 
Corporate Storytelling har uppmärksammats och dessa vill vi belysa. Till skillnad från 
resultat och analys fokuserar detta avsnitt på skillnader inte likheter mellan 
organisationerna. Samtliga intervjupersoner innebär i detta avsnitt alla sex, det vill säga SAS 
Sverige, Visma Spcs, Matts Heijbel, Rickard Naring, Fresh samt Älmhults Kommun.  
___________________________________________________________________________ 
 
6.3.1 Medvetet – Omedvetet  
I enlighet med vårt intresseområde var grundkriteriet när vi letade lämpliga intervjupersoner 
till uppsatsen att de medvetet och aktivt arbetade med Corporate Storytelling i organisationen. 
Efter att ha genomfört intervjuerna insåg vi att medvetenheten emellertid skiljde sig åt. Fresh 
använder inte Corporate Storytelling på det medvetna sätt som vi avsåg att undersöka men de 
hade exempel på en skriven berättelse från en stor omorganisering. I de fall Fresh använder 
sig av berättelsen är det i marknadsföringssyfte. Vi tolkar utöver detta att de omedvetet 
använder sig av Corporate Storytelling. Exempel på detta är att intervjupersonen vid flera 
tillfällen under intervjun berättar berättelser hämtade från deras verksamhet och i den 
bemärkelsen menar vi att de använder sig av Corporate Storytelling på ett omedvetet sätt. 
Vidare arbetar inte heller Älmhults kommun med Corporate Storytelling som en medveten 
metod. Det finns nedskrivna berättelser i organisationen men de är ännu inte medvetet 
exploaterade. Intervjupersonen från Älmhults kommun inser dock under intervjun att 
berättande är ett kommunikationsverktyg som organisationen kan arbeta med på ett medvetet 
sätt. Exempel på detta är när intervjupersonen får en idé om kommunens personalpolicy. Han 
tycker att det skulle vara intressant att bygga vidare på deras personalpolicy genom att 
medvetet söka berättelser som adderar mervärden till policyn. Beträffande övriga intervjuade 
organisationer arbetar de uttryckligen medvetet och aktivt med Corporate Storytelling.  
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En annan aspekt på medvetenhet är huruvida medarbetarna i organisationen är medvetna om 
att Corporate Storytelling används som ett verktyg. Ingen av de intervjuade uttrycker att det 
finns en medvetenhet bland medarbetarna. Intervjupersonen på Visma Spcs uppger att de inte 
är på det klara med på vilket sätt de ska använda Corporate Storytelling och har därför inte 
kommunicerat ut det till medarbetarna. En del medarbetare är emellertid medvetna då det 
anordnades en föreläsning för dem som varit anställda mer än fem år samt en mer 
grundläggande utbildning för chefer och ledare. Vi anser att SAS Sverige har kommit längre 
men däremot poängterar intervjupersonen att helhetsbilden av vad Corporate Storytelling ger 
ännu inte är klar. Vidare berättar hon att SAS Sverige inte medvetet har kommunicerat ut till 
sina medarbetare att de använder sig av Corporate Storytelling. Bakgrunden till detta är att de 
inte vill förlora trovärdighet då medarbetarna kan se det som ytterligare ett projekt. Vi anser 
att konsulten Rickard Naring har en intressant synpunkt när han uttrycker att medarbetarna 
inte behöver vara medvetna om att Corporate Storytelling används i deras organisation. Han 
tillägger förvisso att det inte gör något om medarbetarna vet varför verktyget används men 
avsikten är att berättelserna ska användas samt föras vidare.  
 
6.3.2 Början av processen – Mitt uppe i processen  
Vi anser att organisationerna och konsulterna har kommit olika långt i Corporate Storytelling 
processen. Vissa befinner sig i startgroparna medan andra har kommit betydligt längre. På 
Visma Spcs befinner de sig i början av processen enligt intervjupersonen och har ännu inte 
börjat strukturera upp berättelserna. Till exempel har de haft en inspirationsföreläsning där 
berättelser samlades in och nertecknades. Vi finner att SAS Sverige har kommit längre 
eftersom de har samlat in berättelser, bearbetat och kategoriserat dem. Intervjupersonen 
berättar att de använder sig aktivt av de insamlade berättelserna och har analyserat varje 
berättelse för att se vilken sorts berättelse det är och i vilket sammanhang den kan användas. 
Berättelserna ska göras sökbara på deras portal för att öka möjligheten att hitta rätt berättelse 
till rätt situation. Vidare berättar intervjupersonen att SAS Sverige genom sina berättelser 
bland annat har fått gratis marknadsföring då en anställd vid ett tillfälle tyckte att en berättelse 
var riktigt bra och därför skickade den till en dagstidning. Vi anser att konsulterna inte kan 
värderas utifrån hur långt de har kommit i processen utan snarare efter hur stor erfarenhet de 
har. Matts Heijbel, ledande konsult inom Corporate Storytelling, arbetar heltid med Corporate 
Storytelling och har gjort det i många år. Rickard Naring har däremot precis börjat arbeta som 
konsult inom området. Han har dock arbetat med Corporate Storytelling vid en tidigare 
anställning och är därmed väl insatt i området. 
 
6.3.3 Långsiktigt - Kortsiktigt 
På SAS Sverige anser vi att de arbetar med Corporate Storytelling i ett mer långsiktigt 
perspektiv. Vi tolkar att de verkar ta detta på allvar då de har mål och visioner med Corporate 
Storytelling. Exempelvis har de medarbetare i organisationen som brinner för ämnet och 
dessutom har de tillsatt en projektgrupp som ska driva processen framåt. Intervjupersonen på 
SAS uttrycker att de därtill tar in extern hjälp för att hjälpa till att stötta och driva på 
processen mellan varven. För Visma Spcs är inte det långsiktiga perspektivet lika fokuserat 
anser vi. De är fortfarande i startgroparna och har ännu inte uttryckt någon framtidsplan. De 
har varken en projektplan eller projektgrupp. Konsulten Matts Heijbel poängterar vid 
upprepade tillfällen att det är viktigt att precis som med pengar sätta berättelserna i arbete och 
ta hand om dem. Annars finns det en risk att organisationen tar fram berättelser som sedan 
ligger och kallnar. Matts Heijbel har erfarenhet av att många företag tror sig kunna driva 
processen vidare själva men han tillägger att det inte är många företag som klarar av det. Vi 
tolkar hans utsago som att organisationer generellt borde tänka över hur de ska driva 
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processen framåt. Risken är annars att tid och pengar som satsats i samband med Corporate 
Storytelling blir bortkastade. 
 
6.3.4 Internt - Externt  
Enligt vår analys skiljer sig organisationerna åt beträffande vilket perspektiv de arbetar med 
Corporate Storytelling, se även Corporate Storytelling som organisationsstrategi 6.1.5. Från 
att fokusera på interna sammanhang, vilket konsulten Rickard Naring och SAS Sverige gör, 
till att fokusera på både interna och externa sammanhang vilket Visma Spcs gör. Konsulten 
Matts Heijbel arbetar både i interna och externa sammanhang beroende på kundens önskemål. 
När det gäller varumärkesuppbyggnad tolkar vi dock att samtliga intervjupersoner anser att 
Corporate Storytelling bör påbörjas internt innan det används externt. 
 
6.3.5 Organisationskultur - Marknadsföring 
Vi tolkar att organisationerna skiljer sig åt beträffande syftet med Corporate Storytelling. 
Matts Heijbel och Visma Spcs använder det både i syfte att befästa organisationskulturen samt 
i samband med marknadsföring. Visma Spcs poängterar vikten av att hitta nya sätt att nischa 
organisationen för att sticka ut i den tuffa konkurrensen. Vi tolkar att Rickard Naring och SAS 
Sverige i dagsläget emellertid använder Corporate Storytelling i anknytning till 
organisationskulturen. Samtliga intervjuade tyder vi är av den åsikt att bra Corporate 
Storytelling är bland den bästa marknadsföring en organisation kan få. I den bemärkelsen har 
Corporate Storytelling en spin-off effekt som kan leda till positiv marknadsföring även om det 
inte är organisationens fokusområde.   
 
6.3.6 Kunskap - Identitet 
Enligt vår tolkning arbetar SAS Sverige mycket med kunskapsperspektivet när de använder 
Corporate Storytelling. De tycker att det är betydelsefullt att skapa förståelse för vad andra 
medarbetare och avdelningar gör. Vidare poängterar intervjupersonen att det ger väldigt 
mycket att lära över gränserna inom organisationerna. För en så pass stor organisation som 
SAS Sverige är det viktigt att medarbetarna har inblick i organisationen och lär över 
avdelningsgränserna för att få ett helhetsperspektiv. Vidare använder SAS Sverige Corporate 
Storytelling som ett redskap för att lösa komplexa situationer eller annorlunda problem. 
Intervjupersonen belyser att organisationskulturen kan vara till hjälp när det uppstår en ny 
situation eller ett nytt problem som inte tidigare uppstått. När regelboken och pärmen inte 
räcker till kan organisationskulturen vägleda medarbetaren om vilken handling som är rätt 
eller fel samt i vilken situation det är tillåtet att bryta mot en regel. Till skillnad från SAS 
Sverige menar vi att Visma Spcs inte arbetar med kunskapsperspektivet utan med 
identitetsperspektivet. Visma Spcs har successivt expanderat och därmed belyser 
intervjupersonen vikten av att arbeta med organisationskulturen för att den ska bibehållas 
samt stärkas. Hon berättar vidare att de använder Corporate Storytelling som ett verktyg för 
att ta fram berättelser som bekräftar deras värdegrunder och budord. Intervjupersonen 
uttrycker att det är svårt att arbeta med sin organisationskultur men med hjälp av sanna 
berättelser som redan finns i organisationen kan exempelvis värdeorden åskådliggöras. 
Corporate Storytelling är ett enkelt och effektivt sätt att förtydliga vad organisationskulturen 
innebär. Vid nyanställningar på Visma Spcs får den anställde enligt intervjupersonen skriva 
på budorden och förhoppningsvis har personen då en klar uppfattning av vad Visma Spcs 
budord innebär.   
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6.3.7 Konsolidera – Förändra 
Corporate Storytelling används i olika syften och på olika sätt ute i organisationer. De 
intervjuade organisationerna använder det främst i syfte att konsolidera. Visma Spcs anser vi 
använder sig av Corporate Storytelling för att konsolidera organisationskulturen och stärka sitt 
varumärke både internt och externt. Berättelserna används för att bekräfta deras värdegrunder 
och de budord som redan finns då de vill stärka identiteten. SAS Sverige använder sig av 
Corporate Storytelling på ett liknande sätt. De poängterar att det främst handlar om 
kulturbyggande. Vi tolkar att SAS Sverige har tagit Corporate Storytelling ett steg längre när 
de använder det för att analysera gränser som finns i organisationen. De berättelser SAS 
Sverige samlat in handlar många gånger om att en regel bryts eller att en gräns överskrids 
menar intervjupersonen. När detta inträffar analyserar de regeln för att se om den är fel och 
om så är fallet behövs då något förändras. Hon ger ett exempel på en sådan berättelse om ett 
flygplan som väntat 10 minuter extra med att starta för att få med maten. SAS Sverige sätter 
säkerheten först sedan punktligheten och sist servicen. Är då rankingen som innebär att 
punktligheten går före servicen fel? Sådana diskussioner kan enligt intervjupersonen 
uppkomma och diskuteras utifrån de berättelser som inkommer och kan möjligen innebära 
förändringar i organisationen. Matts Heijbel tycker att det är spännande med förändringar som 
uppkommer med hjälp av Corporate Storytelling liknande dem på SAS Sverige. Han arbetar 
med Corporate Storytelling både i syfte att konsolidera och förändra men vi tolkar att han 
främst arbetar med att konsolidera organisationskulturen hos sina uppdragsgivare. Likaså vill 
Rickard Naring främst arbeta med att stärka organisationskulturen hos företag. Vi tyder att 
ovannämnda organisationer följaktligen främst arbetar med Corporate Storytelling för att 
stärka organisationskulturen men därtill betonar Matts Heijbel och SAS Sverige även 
möjligheten att förändra med hjälp av att analysera berättelserna i organisationen.   
 
6.3.8 Systematisk användning - Spontan användning 
Resultatet visar att huruvida organisationerna kategoriserar och teoretiserar berättelserna 
skiljer sig intervjupersonernas uppfattningar åt. Konsulten Rickard Naring menar att det är 
viktigt att berättelserna berör och känns i magen, de ska vara en inspirationskälla. Om 
berättelserna blir alltför teoretiska finns det en risk att energin försvinner. Vi tolkar dessutom 
att konsulten Matts Heijbel inte använder sig av teoretiska kategoriseringar såsom Steven 
Dennings olika mönster av berättande. Resultatet visar däremot att SAS Sverige och Visma 
Spcs mer tenderar till att kategorisera berättelserna. Exempel på detta är att SAS Sverige 
undersöker hur de ska kunna göra sina berättelser sökbara och då kanske det krävs någon 
form av kategorisering. Även om Visma Spcs inte är lika långt komna i processen med att 
samla in berättelserna befinner de sig enligt intervjupersonen i fasen att strukturera upp 
berättelserna. I så måtto menar vi att det finns vissa skillnader mellan intervjupersonerna men 
i jämförelse med olika författare, exempelvis Denning, är de långt ifrån lika teoretiska. 
Sammanfattningsvis tolkar vi det som att ingen av de intervjuade vill teoretisera Corporate 
Storytelling för mycket, såsom Denning gör. Däremot kategoriserar SAS Sverige och Visma 
Spcs sina berättelser för att göra dem sökbara men till skillnad från Denning bygger de inte 
medvetet upp berättelserna utifrån vilken kontext de ämnar använda dem i.  
 
6.3.9 Mätbart resultat – Ej mätbart resultat 
Den enda organisationen som genomför mätningar på Corporate Storytelling är SAS Sverige 
och det utfall som de tycker sig skönja är främst att den interna kommunikationen förbättrats. 
Enligt intern statistik har den interna kommunikationen på SAS Sverige förbättrats under de 
senaste åren och intervjupersonen tror att berättande är en bidragande faktor. Båda 
konsulterna poängterar att organisationskultur är svårmätt men att de upplever en kraft i 
Corporate Storytelling. Anledningen till att kulturen är komplicerad att mäta beror på 
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svårigheterna att bevisa att resultatet har sin grund i berättelserna. Matts Heijbel framhåller att 
det dessutom är en kostnadsfråga att mäta.    
 
6.3.10 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att begreppet Corporate Storytelling är ett vitt och 
diffust begrepp som bär på ett mångtydigt innehåll. Corporate Storytelling som verktyg kan 
tolkas och användas på många olika sätt, vilket vi kan urskilja både hos intervjupersonerna 
och i litteraturen som har studerats. Begreppet kan på grund av ovanstående vara 
svårförklarat. Corporate Storytelling kan inte kungöras med ett fåtal ord utan innebär en hel 
process som måste beskrivas mer ingående. Vi har som tidigare nämnts utgått från Matts 
Heijbels definition av Corporate Storytelling, se definitioner 3.3. 
 
Trots svårigheten att förklara begreppet Corporate Storytelling vill vi med hjälp av en metafor 
göra begreppet mer begripligt och färgrikt. Intervjupersonen på Älmhults kommun uttryckte 
begreppet väldigt målande;  

 
Det är egentligen det som prästerna gör. Om ni tänker er tio Guds 
bud är egentligen en policy. Sedan står de i sin predikan och 
berättar en målande historia kring detta, om någon som gjorde si 
och så. Det är ett typexempel. Präster är ju egentligen riktiga 
storytellers. 
 
 

Vi vill på nästa sida schematisera de olika motsatsorden med hjälp av en modell för att belysa 
skillnader i bland annat de intervjuades synsätt och tillvägagångssätt. Modellen bygger på 
slutanalysen och vi vill återigen poängtera att Fresh och Älmhults kommun inte arbetar med 
Corporate Storytelling medvetet och därför har deras kolumner bara ett kryss. Vidare anser vi 
att konsulterna inte kan jämföras på samma premisser som organisationerna och därför finns 
det inga kryss i de inledande begreppsparens rader. 
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 Figur 6.1 Schematisering av slutanalys 

Hur arbetar de med 
Corporate Storytelling 

SAS 
Sverige 

Visma 
SPCS Fresh 

Älmhult 
kommun

Konsulten 
Matts Heijbel 

Konsulten 
Rickard Naring

 
Medvetet X X     X  X 
Omedvetet     X X     
       
Början av processen   X        
Mitt uppe i processen X          
       
Kortsiktigt   X         
Långsiktigt X           
       
Internt X X     X X 
Externt   X     X   
       
Organisationskultur X X     X X 
Marknadsföring   X     X   
       
Kunskap X           
Identitet X X         
       
Konsolidera X X     X X 
Förändra X       X   
       
Systematisk 
användning X X         
Spontan användning         X X 
       
Mätbart X           
Icke mätbart         X X 
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7 Diskussion    
___________________________________________________________________________ 
 
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion innehållande Corporate Storytelling som strategiskt 
muntligt kommunikationsverktyg, kritik mot Corporate Storytelling samt Corporate 
Storytelling sett ur ett pedagogiskt perspektiv och hur det kan kopplas till personalarbete. 
Avslutningsvis följer metoddiskussion och diskussion om framtida undersökningar. 
___________________________________________________________________________ 
 
7.1 Resultatdiskussion    
Corporate Storytelling som strategiskt muntligt kommunikationsverktyg 
Berättande som fenomen har funnits i alla tider men begreppet Corporate Storytelling, som är 
kopplat till arbetslivet, är relativt nytt. Corporate Storytelling syftar till att befolka varumärket 
med hjälp av berättelser och därmed stärka den gemensamma synen i och på organisationen. 
Tack vare att arbetskraften blivit alltmer rörlig har det blivit angeläget för organisationer att 
sticka ut ur mängden. Människor byter arbetsplats oftare och det har blivit viktigare att locka 
till sig och behålla kompetent personal. Ett led i detta är att använda Corporate Storytelling 
som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg. Med detta menas att de sanna berättelser 
som finns i organisationen används på ett strategiskt och systematiskt sätt i olika 
sammanhang. Vi har fokuserat på det interna med organisationskulturen i centrum men det 
kan likaväl användas externt. Förslagsvis bör dock arbetet påbörjas internt för att vinna 
förtroende och kraft. Corporate Storytelling som verktyg handlar i likhet med patos om att tala 
till känslan och att beröra emotionellt. Tack vare att berättande appellerar till flera sinnen kan 
det ses som ett pedagogiskt verktyg. Av samma anledning kan det därtill betraktas som 
effektivt eftersom berättande är mindre tidskrävande. Corporate Storytelling kan ses som 
normbrytande så till vida att det är en strategisk resurs. Det kan även utmana maktrelationer i 
den meningen att det skapar utrymme för eftertanke och dialog. Hur och varför något berättas 
är viktigare än vad som berättas. Corporate Storytelling är således en strategisk resurs i det 
vardagliga arbetet eftersom verktyget syftar till att effektivt uppnå organisationens mål.  
 
Resultatet och analysen av empirin visar att de intervjuade organisationerna och konsulterna 
arbetar med Corporate Storytelling på olika sätt. De två konsulterna arbetade medvetet och 
strategiskt med berättande på det sätt som vi ämnade undersöka och likaså Visma Spcs och 
SAS Sverige. Fresh och Älmhults kommun arbetade med berättande men inte i den 
bemärkelsen som vi efterfrågade. Fresh har exempelvis en berättelse om deras stora 
omorganisation som återfinns i en av deras broschyrer. Ytterligare exempel är att 
intervjupersonen vid flera tillfällen berättade om händelser hämtade från organisationen. 
Skillnaden är alltså att de inte använder Corporate Storytelling som ett medvetet och 
strategiskt kommunikationsverktyg. Älmhults kommun använder likaså berättande i olika 
former. I dagsläget utvecklar de sin hemsida där berättelser om kommunen kommer att finnas. 
Detta är dock inget som vi redovisar i vår empiri då det inte är den formen av berättande som 
vår uppsats behandlar. Även intervjupersonen på Älmhults kommun berättade händelser från 
organisationen, så i den bemärkelsen använder de Corporate Storytelling på ett omedvetet 
sätt. Vidare fick intervjupersonen idéer under intervjun om hur organisationen skulle kunna 
använda Corporate Storytelling på ett medvetet och strategiskt sätt.  
 
Något vi reflekterat över under arbetets gång är varför Sverige med sitt stora berättararv inte 
tidigare anammat berättande inom organisationer, det vill säga Corporate Storytelling. I länder 
såsom USA och England som inte har en tradition av berättande i den bemärkelsen är 
Corporate Storytelling betydligt mer utbrett vilket fångat vår uppmärksamhet. Vi har 
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uppfattningen att dessa länder, till skillnad från Sverige, har en längre tradition av rörlighet på 
arbetsmarknaden men att rörligheten på den svenska arbetsmarknaden har ökat. 
Organisationerna i Sverige har troligen blivit mer angelägna om att locka till sig kompetenta 
medarbetare som en följd av detta. Denna kontext kan vara en bibringande orsak till att 
Corporate Storytelling på senare tid fått fotfäste i Sverige. Ett annat tänkbart skäl till 
framväxten kan vara att många människor har tröttnat på ”PowerPoint-kulturen” då de har 
insett att budskap kanske inte alltid når fram genom diagram, overhead och PowerPoint 
presentationer och därför istället kompletterar framföranden med muntlig berättande form.   
 
Kritik mot Corporate Storytelling 
Det finns många fördelar med Corporate Storytelling men det finns dock också nackdelar 
såsom svårigheten att mäta dess effekter. Om de positiva effekterna hade kunnat mätas och 
redovisas för organisationer på ett trovärdigt och enkelt vis, hade troligtvis fler organisationer 
börjat visa sitt intresse för Corporate Storytelling. En uträkning på hur mycket en satsning på 
Corporate Storytelling skulle kunna generera tillbaka till organisationen i form av vinst hade 
varit önskvärt. En sådan uträkning är dock oftast inte möjlig då svårigheter finns att bevisa att 
effekten beror på just Corporate Storytelling. Svårigheter att mäta och bevisa är dock ett 
bestående problem inom pedagogiken och inget unikt för Corporate Storytelling.    
 
En annan nackdel som dock är enklare för organisationer att ändra på är avsaknaden av 
budgeterade pengar till Corporate Storytelling. Denna viktiga satsning kan lätt hamna mellan 
stolarna eftersom verktyget berör flera avdelningar och därmed vill ingen stå för kostnaden. 
Ovanstående kan tyvärr minska organisationens framtida vinster i ett hårt konkurrensutsatt 
samhälle där rätt kompetens och nöjda kunder är avgörande.  
 
Vad Corporate Storytelling egentligen innebär är svårt att förklara med en enkel mening vilket 
även det kan ses som en nackdel då det tyvärr inte alltid finns tid för en längre förklaring. Det 
kan lätt uppstå missförstånd och Corporate Storytelling kan ses som ”HR-flum” som inte 
involverar hela verksamheten och berör alla anställda. Det finns även en risk i främst mindre 
välmående organisationer att fel berättelser sprids om Corporate Storytelling inte tillämpas på 
”rätt” sätt. Ett annat problem kan vara om organisationen inte använder sina framtagna 
berättelser på ett medvetet och strategiskt sätt, risken är då att berättelserna ”kallnar”. 
Ytterligare hinder kan vara tidsbrist i organisationen. Det kanske inte finns den tiden för 
medarbetarna att diskutera uppkomna ämnen som vore önskvärt. Ovanstående dilemman är 
emellertid främst ett problem hos organisationen och inte hos verktyget i sig.  
 
Corporate Storytelling börjar bli modernt i Sverige vilket kan ses som mycket positivt men 
det finns även en negativ sida med att verktyget blir modernt. Följden av att begreppet blir 
modernt kan leda till att det ses som en mirakelkur och därmed blir förväntningarna för höga. 
Det krävs engagemang och kapital för att verkligen lyckas fullt ut och risken är att 
organisationerna inte ser de snabba resultat som de förväntat sig och därmed lägger ner 
processen innan resultaten börjat komma.  
 
Corporate Storytelling ur ett pedagogiskt perspektiv   
Corporate Storytelling är ett pedagogiskt verktyg som kan användas i alla slags 
organisationer. Berättelser kan förklara organisationens värdegrunder och produkter på ett 
enkelt och pedagogiskt sätt. Vår erfarenhet är att människor lättare kommer ihåg och lär av 
berättelser än enskilda dokument av den orsaken att de talar till flera sinnen. Berättelser är 
ofta emotionella i sin karaktär och riktar sig mer till hjärtat än mot hjärnan. Människan blir 
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därmed lättare fängslad av berättelser än PowerPoint presentationer då berättelser berör det 
emotionella.    
 
Corporate Storytelling ger vidare utrymme för utbyte av kunskaper och erfarenheter. 
Berättelser har i denna kontext många fördelar så till vida att de gynnar både individuellt 
lärande och kollektivt lärande. Kollektivt lärande kan till exempel gynnas när organisationen 
tar upp olika berättelser som innehåller problem eller dilemman. Dessa berättelser är enligt 
vår uppfattning pedagogiska så till vida att de kan bidra till reflektion och diskussion då de för 
fram ett problem som utmanar åhörarna att se, förstå och tänka efter. Det är viktigt att förstå 
relationerna emellan olika företeelser och att kunna förklara dem för att de ska stanna kvar i 
minnet och utgöra användbar kunskap. Berättelserna kan således inspirera medarbetarna till 
lärande och öppna upp för diskussioner. Individuellt lärande kan gynnas av berättelser då de 
exempelvis kan förklara en komplex situation eller ett enskilt problem. Istället för att endast 
lära genom att läsa instruktionsboken kan berättelser beskriva de vanligaste felen på en 
produkt. Corporate Storytelling kan på så sätt bidra till individuellt lärande då det narrativt 
överför kunskap mellan människor. Berättelser kan dessutom söka upp och synliggöra tyst 
kunskap. Corporate Storytelling möjliggör följaktligen för organisationer att tillvarata 
enskilda medarbetares men även grupper av medarbetares kunskaper och erfarenheter i 
varierande situationer. Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan Corporate Storytelling 
leda till att en dialog som är effektiv och meningsskapande utvecklas inom organisationen 
eftersom det finns verkliga exempel att utgå ifrån eller relatera till.    
 
För att exemplifiera hur en organisation systematiskt kan gå tillväga med Corporate 
Storytelling som verktyg, har vi författare tagit fram en modell som redovisas i bilaga 4. 
Modellen som är inspirerad av litteraturen och vår empiri ämnar belysa vilka steg som kan 
ingå i ett systematiskt tillvägagångssätt. Syftet med att ta fram modellen är att inspirera Fresh, 
Älmhults kommun och andra organisationer i hur de kan starta upp arbetet med Corporate 
Storytelling.    
 
Corporate Storytelling kopplat till personalarbetet 
Corporate Storytelling kan användas i en mängd sammanhang, inte minst beträffande 
personalarbete, eftersom det är ett pedagogiskt verktyg. Berättande talar som ovan nämnts till 
flera sinnen och det är ett verktyg som alla typer av organisationer och dess medarbetare kan 
använda. I följande stycken ges ett antal förslag på när organisationer kan använda sig av 
Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg kopplat till 
personalarbete. 
 
Tidigare stannade ofta arbetstagarna i en och samma organisation. Idag är arbetskraften mer 
rörlig och arbetsgivarna måste ständigt arbeta med att locka till sig men även behålla 
kompetent personal. Många organisationer använder sig i detta sammanhang av så kallade 
mjuka värden, det vill säga organisationskulturen. För att sticka ut ur mängden och rekrytera 
önskvärda medarbetare är det inte alltid en hög lön som lockar utan även andra värden, 
exempelvis hur de arbetar med sin personal. Det har med andra ord blivit betydligt mer viktigt 
att betraktas som en attraktiv arbetsgivare.   
  
Det är inte enbart arbetskraften som blivit rörligare på den lokala arenan. I kraft av att fler 
organisationer expanderar och blir större aktörer på den globala arenan förändras även 
organisationerna. När en organisation växer kan det vara svårt för medarbetarna att förstå 
exempelvis värdegrunder, personalpolicy eller andra styrdokument eftersom det kan finnas 
många olika tolkningar. Ett sätt att åskådliggöra exempelvis värdegrunderna är att använda sig 
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av berättelser. Oavsett kultur eller språk så förstås synsättet utifrån tillvägagångssättet och 
därmed är Corporate Storytelling ett pedagogiskt kommunikationsverktyg. Svårigheter att ha 
enhetliga styrdokument och tillämpningen av dem framträder även i organisationer med olika 
typer av bolagssammansättningar, till exempel bemanningsbranschen. Där ska den uthyrde 
medarbetaren dels identifiera sig med sin tilldelade arbetsplats, dels med 
bemanningsorganisationen. Ett annat exempel på svårigheter är olika bolag som samarbetar 
där de enskilda bolagen dels vill ha en egen organisationskultur, dels kanske samarbetsparten 
efterfrågar vissa värderingar. För nyetablerade organisationer är det viktigt att snabbt skapa 
sig en identitet och en arena där de kan verka. Ett sätt att skapa en identitet är att använda en 
medveten berättarstrategi för att förmedla vad organisationen står för. Identiteten ska sedan 
locka nyfikna kunder och ge medarbetarna en känsla för organisationen och dess inriktning. I 
dessa kontexter kan Corporate Storytelling vara ett effektivt kommunikationsverktyg. 
Berättelser kan visa vilka beteenden som stöds av organisationen och vilka som inte gör det.  
 
En organisations viktigaste marknadsförare är dess medarbetare. Medarbetarna är de som 
dagligen talar om organisationen både på arbetet med medarbetarna men även utanför med 
släkt, vänner och så vidare. Det räcker inte att organisationen utger sig för att vara på ett visst 
sätt om inte omgivningen upplever det i mötet med organisationens medarbetare. De 
berättelser som florerar kring en organisation säger ofta en hel del om hur välmående den är. 
Så till vida är det ett enkelt sätt att skapa sig en bild av hur medarbetarna upplever 
organisationen. Det är kanske enklare att förstå innebörden av hur dåliga berättelser kan 
påverka en organisation än kraften av att på ett medvetet sätt använda Corporate Storytelling 
som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg. Hur medarbetarna pratar om 
organisationen kan påverka möjligheten att i framtiden rekrytera kompetent personal. En stor 
utbredning av dåliga berättelser, exempelvis hur de behandlar sin personal, kan det leda till att 
de inte blir en attraktiv arbetsgivare och på det sättet är berättelserna oerhört viktiga. Om 
organisationen istället eftersträvar att sprida trovärdiga och användbara berättelser kan det få 
flera positiva spin-off effekter såsom att de blir en attraktiv arbetsgivare. Corporate 
Storytelling kan därtill resultera i att organisationen når nya målgrupper som i vanliga fall inte 
är deras fokusgrupp. Förutom marknadsförare är medarbetarna dessutom kulturbärare. Med 
det menas att organisationens kultur består bara så länge som den accepteras och förs vidare 
av medarbetarna. Berättelserna kan följaktligen leda till att personer önskar arbeta i en viss 
organisation då de attraheras av exempelvis personalpolicyn. På dagens globala arena är det 
viktigt för organisationer att kunna rekrytera personal och Corporate Storytelling är därmed 
ett effektivt verktyg i denna strävan.   
 
Vid introducering av en ny medarbetare kan berättande användas för att synliggöra 
organisationens personalpolicy, värdegrunder, vision och så vidare samt att underlätta 
processen att insocialiseras. För att återkoppla till exemplet om värdegrunder kan berättelser 
åskådliggöra hur organisationen arbetar. Corporate Storytelling kan visa hur organisationen 
menar att den exempelvis arbetar kundnära eller effektivt. Berättelserna kan därtill tala om 
hur organisationen inte arbetar, vilket underlättar för medarbetaren att sätta sig in i 
organisationens arbetssätt. Således är Corporate Storytelling ett ramverk som syftar till att 
underlätta beslutsfattande både för nyanställda men även andra medarbetare. Vilka beteenden 
stödjer organisationen och vilka stödjer det inte? Ibland finns det inga regler eller 
instruktioner för hur en situation ska lösas och då ligger ramverket, det vill säga Corporate 
Storytelling, till grund för besluten.  
 
Corporate Storytelling kan dessutom användas i samband med utbildningar. Dels med tanke 
på vad som nämndes i ovanstående stycke, dels beträffande hur ett framförande kan inledas. 
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Många talare inleder ofta med en berättelse vilket kan appliceras på öppnandet av möten eller 
liknande. Detta för att på ett lättsamt och effektivt sätt nå fram med ett talande budskap till 
åhörarna. Ofta är människor inte lika skeptiska beträffande budskap som rör det emotionella 
som vid budskap som talar till det logiska. Andra användningsområden där berättandet sker i 
skriftlig form är platsannonser, Internet, Intranät eller nedskrivna på tavlor och liknande.  
 
Förändringar av olika slag kan utlösa känslor som med hjälp av Corporate Storytelling kan ses 
i ny dager. Till exempel kan berättelser hjälpa till att hylla det på vilket sätt saker tidigare eller 
hittills har utförts i organisationen samtidigt som det påtalar nödvändigheten av förnyelse. 
Berättelser kan skapa handling och strategi genom att fungera som en sorts karta över hur 
tidigare situationer har hanterats vilket kan ge förslag på hur den nuvarande kan behandlas. 
Situationen kan då upplevas mindre främmande och skrämmande för medarbetarna. Förutom 
att visa på hur tidigare situationer har hanterats kan en berättelse handla om det ideala 
tillståndet efter genomförandet av förändringen. Corporate Storytelling kan vidare skapa 
mening, sammanhang och gemenskap bland medarbetarna. Ytterligare användningsområden 
är att ett komplext problem kan bli enklare att beskåda, det vill säga göra problemet mer 
begripligt för medarbetarna och därmed underlätta förändringen. Informationen når på så sätt 
lättare fram till medarbetarna. Förståelsen bland medarbetarna ökar sannolikt när komplexa 
problem appliceras på ett sammanhang som kan relateras till det verkliga livet.  
 
Corporate Storytelling som ett strategiskt muntligt kommunikationsverktyg kan understödja 
att personalarbete blir betraktat som en viktig del i organisationers strategiska arbete. Det går 
inte att utveckla verksamheten om personalarbetet exkluderas. Vi författare har en strävan att 
minska klyftan mellan olika avdelningar inom en organisation för att effektivisera 
uppfyllandet av organisationens mål. Exempel på avdelningar i en organisation som har 
många gemensamma nämnare är personalavdelningen, kommunikationsavdelningen, 
försäljningsavdelningen och marknadsföringsavdelningen. Corporate Storytelling är enligt oss 
ett av många områden där dessa kan samarbeta. Vi menar att Corporate Storytelling är ett 
verktyg för att nå långsiktiga mål i en ekonomi som månar om kortsiktiga värden. Teknologin 
i samhället skiftar snabbt medan de sociala systemen ändrar sig långsamt. Det är lätt hänt att 
människor mest tänker på hur synliga strukturer kan användas, exempelvis 
organisationsscheman, men ofta är det de osynliga strukturerna som driver och i den 
kontexten har berättelser en stor funktion att fylla. På det sättet menar vi att Corporate 
Storytelling som binder samman dåtid, nutid och framtid är ett verktyg för att nå 
organisationens långsiktiga mål.     
 
Nyhetsvärdet av uppsatsen 
Resultatet av vår undersökning är nytt i den bemärkelsen att fokus i litteratur och tidigare 
uppsatser i ämnet främst gäller marknadsföring. Som tidigare nämnts utgår vi från ett 
pedagogiskt perspektiv och resultatet visar att Corporate Storytelling i allra högsta grad är ett 
pedagogiskt verktyg. Detta finner vi intressant både för oss själva, så till vida att det är nyttiga 
och användbara kunskaper att ta med sig ut i arbetslivet och därtill för andra som är 
intresserade av Corporate Storytelling som verktyg i allmänhet och personalvetare i 
synnerhet. Undersökningens har gett oss en ökad kunskap om begreppet Corporate 
Storytelling samt en inblick i hur det används bland de undersökta organisationerna och 
konsulterna. Förhoppningsvis kan uppsatsen även vara till gagn för andra intresserade och den 
kommer bland annat att finnas tillgänglig på Sveriges främsta hemsida gällande Corporate 
Storytelling.173 Vi tycker att Corporate Storytellings främsta förtjänst är att verktyget är 

                                                 
173 http://www.storytellers.se 
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användbart i alla typer av organisationer och detta vill vi framhålla. Berättelser finns i alla 
organisationer det handlar om att lyfta fram dem och använda sig av dem.  
 
7.2 Metoddiskussion  
Inledningen och avslutet på intervjuerna fungerade bra då frågorna anpassats och stämningen 
mellan oss intervjuare och intervjupersonerna var god. Inga missförstånd som inte kunde 
rättas till med hjälp av följdfrågor uppstod. Frågorna som ställdes var kontrollerade av vår 
handledare för att minska risken för ledande frågor. De följdfrågor som ställdes kan i vissa 
fall ha varit något ledande men vi kan inte se att det fått några negativa följder.  
 
Vi ämnade undersöka organisationer som medvetet arbetade med Corporate Storytelling. Två 
av organisationerna som vi intervjuade visade sig inte arbeta med det på ett medvetet sätt 
vilket hade kunnat ge ytterligare information till vår andra frågeställning. Trots det framkom 
relevant information som kunde kopplas till vår första frågeställning. Önskvärt hade dock 
varit att alla fyra organisationerna skulle ha arbetat medvetet med Corporate Storytelling. 
Svårigheter fanns att finna organisationer som medvetet arbetade med verktyget internt vilket 
hade ökat uppsatsens validitet.  
 
En kvalitativ metod användes för att få fram information vilket kändes som en högst relevant 
metod för att besvara våra frågeställningar. De kvalitativa intervjuerna gav riklig information 
då frågorna kunde förklaras och dessutom en djupare förståelse då följdfrågor kunde ställas, 
vilket vi ansåg var av stor betydelse. Utifrån våra frågeställningar hade enkäter och 
observationer inte bidragit till en bättre uppsats men hade däremot kunnat ge ett annat 
intressant perspektiv.  
 
Då vi ämnade studera begreppet Corporate Storytelling försökte vi finna lämplig och relevant 
litteratur angående detta begrepp. Vi kunde snabbt konstatera att det var svårt att finna 
relevant litteratur då den mestadels behandlade det vida begreppet Storytelling och inte 
Corporate Storytelling. Litteraturen var dessutom främst skriven ur ett 
marknadsföringsperspektiv med varumärket i fokus medan vårt intresse grundade sig i det 
pedagogiska perspektivet.  Vi har därmed till viss del i uppsatsen använt oss av litteratur som 
är skriven kring begreppet Storytelling i allmänhet. Vi var dock noggranna att endast välja ut 
valda delar i litteraturen som vi ansåg kunde kopplas till Corporate Storytelling. 
 
Vidare har vi i vissa fall använt oss av källor hämtade från Internet samt artiklar som inte är 
strikt vetenskapliga. Vi menar dock att dessa källor var tillräckligt trovärdiga för att vi skulle 
kunna nyttja dem i vår uppsats. Slutligen var vi även medvetna om att vi enbart intervjuade 
sex personer, varpå de slutsatser vi dragit endast kan ge antydningar till hur och varför 
organisationer arbetar med Corporate Storytelling och kan inte på något sätt generaliseras.  
 
7.3 Diskussion om framtida undersökningar 
I framtiden skulle det vara intressant att närmare undersöka de organisationer som medverkat 
i uppsatsen. På SAS Sverige mäter de utfallet av Corporate Storytelling och en djupare 
granskning av hur själva mätningen går till hade varit intressant, både för oss själva men även 
för andra organisationer. Möjligheten att mäta utfallet av Corporate Storytelling skulle 
eventuellt kunna ge mer tyngd åt metoden som muntligt kommunikationsverktyg, även om 
denna typ av aktivitet kan vara svårmätt. Det hade varit intressant att undersöka på vilka sätt 
berättelserna kan vara till användning för att analysera organisationen, exempelvis såsom SAS 
Sverige gör beträffande gränsöverskridningar inom organisationen. Vi finner det även 
intressant att göra en kvalitativ undersökning som grundar sig på observationer och textanalys 
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av de olika berättelserna. Utifrån vårt eget intresseområde hade det vidare varit berikande att 
fördjupa sig mer i hur Corporate Storytelling kan användas i samband med personalfrågor.  
 
För att vidga perspektivet hade en undersökning av medarbetarnas uppfattningar i 
organisationer som medvetet arbetar med Corporate Storytelling troligtvis kunnat frambringa 
nya insikter och kunskaper angående verktyget. Exempelvis hade medarbetarnas 
uppfattningar av hur organisationen arbetar med verktyget kunnat undersökas eller hur 
medarbetarna själva använder sig av det. Ytterligare intressanta studier hade varit att testa om 
medarbetare bättre kommer ihåg budskap som berättats med ett narrativt språk eller om de 
lika väl minns budskap som bygger på det logiska språket.     
 
De framtida studieområdena är många då Corporate Storytelling är relativt outforskat. Det 
finns en mängd perspektiv såsom personal, marknadsföring, kommunikation samt försäljning. 
Som tidigare nämnts finns det ingen tidigare forskning i den bemärkelsen utan den som väljer 
att undersöka Corporate Storytelling finner sig på ganska obruten mark. Vem vet, om fem-tio 
år kanske detta är allmänbildning i Human Resource- och kommunikationsvärlden i Sverige? 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide för C-uppsats, Organisationerna 
 
Inledning 
 
Vilken befattning har du?  
 
Hur länge har du varit anställd i företaget? 
 
Har du tidigare erfarenheter av Storytelling? 
 
 
 
Bakgrund 
 

1. Hur definierar ni begreppet Storytelling? 
 
2. Varför började ni använda Storytelling som ett verktyg?  
• Att göra budskap begripligt (specifikt, konkret, enkelt, praktik, erfarenhet) 
 
3. Var kom idén ifrån? 

 
4. Vem introducerade idén? 

 
5. Vilket fokusområde har ni? 

• HR 
• Marknadsföring 
• Kommunikation 
 

6. Varför tror du att det finns ett behov av Storytelling i dagens samhälle? 
• Teknisk utveckling 
• Vikten av verbal kommunikation  

 
 
Syfte med Storytelling 
 

7. Vad är syftet med att använda Storytelling i er organisationen? 
• Skapar mening och sammanhang 
• Bär kunskap 
• Bygger gemenskap 
• Uttrycker vilka vi är och vad vi står för 
• Gestaltar organisationens själ  
 

8. Syftar ni till att använda Storytelling både i interna och externa sammanhang? 
• Internt till exempel vid en förändring eller konflikt 
• Externt till exempel vid mässor, föredrag, rekryteringssammanhang 

 

 



9. Retoriken handkar om konsten att övertyga. Använder ni Storytelling i något sådant 
syfte?  
• Levandegöra fakta 
• Känsla 
• Ethos, patos, logos 

 
 
10. På vilket sätt är relationerna inom er organisation viktiga?  

 
11. Finns det andra metoder som ni har valt mellan innan ni beslutade er för Storytelling? 
  
12. Kombinerar ni Storytelling med någon annan metod? 

 
13. Tror du att alla i er organisation är på det klara varför Storytelling används som 

metod? 
 
 
Processen 
 
14. Hur går ni tillväga med processen? 

• Nulägesanalys 
• Motivera ledningen 
• Vilka förberedelser? Mål, motiv, strategier? 

 
15. Vem driver processen? 

 
16. Hur samlar/samlade ni in material? 

• Alla medarbetare medverkande eller? 
 

17. Hur bevarar ni det som ni har samlat in? 
• Storybank 
• Anslagstavla 
 

18. Med vilket tidsperspektiv arbetar ni med Storytelling?  
• Långsiktigt eller bara här och nu 

 
19. Vem bestämmer vad som är en bra respektive dålig berättelse? 

• Ägarna? Ledningen? Medarbetarna? 
 

20. Måste det vara sanna berättelser eller kan de vara fiktiva? 
 
21. Måste alla detaljer stämma in med helheten? 

• Räcker det med en sann kärna? 
 

22. Skiljer berättelsernas uppbyggnad och framförande beroende på vilken situation de 
ska användas i? 
• Springboards stories 
• Kommunicera vem man är 
• Sända ut värderingar 

 



• Marknadsföring 
• Uppmana till samarbete 
• Göra satir av dåliga rykten 
• Utbyta erfarenheter 
• Leda mot framtiden 
 

23. Finns det några organisatoriska hinder som gör att det inte går att 
använda metoden fullt ut? Vilka i så fall? 

 
 
Utfall/Förväntningar  
 
24. Vilka förväntningar hade ni inför arbetet med Storytelling, vilket utfall anser ni att ni 
åstadkommit så här långt? 

• Motivation 
• Engagemang 
• Sammanhållning 
• Identitet 

 
25. Vilka är era upplevda resultat? 
 
26. Vilka är era påtagliga resultat? 

• Här ska de ge exempel på tydliga och märkbara resultat 
 
27. Har det skett några organisationsförändringar efter metodens införande? 
 
28. Har det skett några förändringar i organisationskulturen eller i synen på organisationen? 
 
29. Har denna metod påverkat några styrdokument för verksamheten? 
 
30. Vilka nackdelar finns det med Storytelling? 

• Indoktrinering 
• Enkelspårighet 
• Annan effekt än vad man hade tänkt sig? 
• Berättelsen omvandlas på vägen 
• En ny trend bara? 

 
31. Finns det några spin-off effekter med Storytelling? 

• Medarbetarna är budbärare 
• Behålla medarbetarna 
• Överföring av kunskap 
• Psykosociala miljön 
• Attraktiv arbetsplats 

 
 
 
 
 

 



Avslutande 
 
32. Är det något som du vill tillägga? Något som vi inte tagit upp? 
 
33. Vill du läsa resultat/analys innan inlämning? 
 
34. Får vi nämna företaget i uppsatsen? 
 
35. Får vi kontakta dig om vi har några funderingar? 
 
36. Har ni några dokument som kan vara till hjälp för oss? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
Intervjuguide för C-uppsats, Konsulterna 
 
Inledning 
 
Hur länge har du arbetat som konsult? 
 
Vilka områden berör du som konsult? 
 
När började du jobba med Storytelling? 
 
 
Bakgrund 
 

10. Hur definierar du begreppet Storytelling? 
 
11. Varför började du arbeta med Storytelling?  
• Att göra budskap begripligt (specifikt, konkret, enkelt, praktik, erfarenhet) 
 
12. Var fick du idén ifrån? 
 
13. Vilket fokusområde har du? 

• HR 
• Marknadsföring 
• Kommunikation 
 

14. Varför tror du att det finns ett behov av Storytelling i dagens samhälle? 
• Teknisk utveckling 
• Vikten av verbal kommunikation  

 
 
Syfte med Storytelling 

 
15. Vad är syftet med att använda Storytelling? 

• Skapar mening och sammanhang 
• Bär kunskap 
• Bygger gemenskap 
• Uttrycker vilka vi är och vad vi står för 
• Gestaltar organisationens själ 

 
16. Syftar du till att använda Storytelling både i interna och externa sammanhang? 

• Internt till exempel vid en förändring eller konflikt 
• Externt till exempel vid mässor, föredrag, rekryteringssammanhang 

 
17. Retoriken handkar om konsten att övertyga. Använder du Storytelling i något sådant 

syfte?  
• Levandegöra fakta 

 



• Känsla 
• Ethos, patos, logos 

 
18. Kombinerar du Storytelling med någon annan metod?  

 
 

Processen 
 

19. Hur går du tillväga när du ska implementera Storytelling i en organisation? 
• Nulägesanalys 
• Motivera ledningen 
• Vilka förberedelser? Mål, motiv, strategier? 
 

11. Vem driver processen? Du? 
 

12. När du har introducerat Storytelling på en organisation, tror du att alla är förstår varför 
Storytelling används som metod? 
 

13. Hur samlar du in material? 
• Alla medarbetare medverkande eller? 
 

14. Hur bevarar du det som ni har samlat in? 
• Storybank 
• Anslagstavla 
 

15. Med vilket tidsperspektiv arbetar du med Storytelling?  
 

16. Vem bestämmer vad som är en bra respektive dålig berättelse? 
• Ägarna? Ledningen? Medarbetarna? Du? 

 
17. Måste det vara sanna berättelser eller kan de vara fiktiva? 
 
18. Måste alla detaljer stämma in med helheten? 

• Räcker det med en sann kärna? 
 

19. Skiljer berättelsernas uppbyggnad och framförande beroende på vilken situation de 
ska användas i? 
• Springboards stories 
• Kommunicera vem man är 
• Sända ut värderingar 
• Marknadsföring 
• Uppmana till samarbete 
• Göra satir av dåliga rykten 
• Utbyta erfarenheter 
• Leda mot framtiden 

 
20. Brukar det finnas några organisatoriska hinder som gör att det inte går att 

använda metoden fullt ut? Vilka i så fall? 
 

 



Utfall/Förväntningar 
 
21. Vilka resultat leder Storytelling till? 

• Motivation 
• Engagemang 
• Sammanhållning 
• Identitet 

 
1. Kan du ge exempel på upplevda resultat i någon organisation? 

 
2. Kan du ge exempel på påtagliga resultat i någon organisation? 

• Här ska de ge exempel på tydliga och märkbara resultat 
 
24. Brukar det ske några organisationsförändringar vad du vet efter metodens införande?  
 
25. Brukar det ske några förändringar i organisationskulturen eller i synen på organisationen 
vad du vet efter implementering av metoden? 
 

26. Vilka nackdelar finns det med Storytelling? 
• Indoktrinering 
• Enkelspårighet 
• Annan effekt än vad man hade tänkt sig? 
• Berättelsen omvandlas på vägen 
• En ny trend bara? 
• Vi-dem känsla 

 
27. Finns det några spin-off effekter med Storytelling? 

• Medarbetarna är budbärare 
• Behålla medarbetarna 
• Överföring av kunskap 
• Psykosociala miljön 
• Attraktiv arbetsplats 

 
 
Avslutande 
 
28. Är det något som du vill tillägga? Något som vi inte tagit upp? 
 
29. Vill du läsa resultat/analys innan inlämning? 
 
30. Får vi nämna dig vid namn i uppsatsen? 
 
31. Får vi kontakta dig om vi har några funderingar? 
 
32. Har du några dokument som kan vara till hjälp för oss? 
 
 
 

 



Bilaga 3 
 
Ett exempel på en berättelse 
 
Detta exempel förmedlar hur en sann berättelse inom SAS kan kommunicera tyst 
vardagskultur. 
 
Kommunikationsdirektören på SAS Sverige talade på ett seminarium om Corporate 
Storytelling. När han hade berättat om SAS engagemang i berättelser räckte en av 
seminariedeltagarna upp handen och frågade om han fick berätta en SAS-story som han själv 
hade upplevt på en internationell flygning. Klart han fick. Alla skärpte öronen när mannen 
ställde sig upp och började berätta: 
 
Han berättade att han är vegetarian. Nu satt han på ett SAS-plan över Europa och han visste 
mycket väl att om man bara säger till innan så kan man få vegetarisk kost på resan. 
 
Men nu hade han glömt att säga till. 
 
Han kallade till sig en flygvärdinna och förklarade som det var att han hade glömt att säga till 
om vegetarisk mat men att han undrade om det kanske ändå fanns någon vegetarisk tallrik till 
honom. 
 
Flygvärdinnan sa att det knappast var troligt eftersom allt var exakt beräknat och 
dimensionerat efter de passagerare som fanns ombord. Men för säkerhets skull skulle hon 
undersöka saken. Mannen tackade och lade till att han mycket väl förstod att han inte kunde 
begära en vegetarisk kost när han nu inte hade sagt till om det i förhand. 
 
Efter en liten stund kom flygvärdinnan tillbaks till mannen och i handen hade hon en tallrik 
med just vegetarisk kost. 
 
– Va? Hittade du en portion, frågade mannen. 
– Ja det gjorde jag, sa flygvärdinnan. 
– Men hur gick det till, frågade mannen. 
 
– Det var min portion, sa flygvärdinnan.174  

                                                 
174 http://www.storytellers.se (webbdokument 2007-01-25) 
 

 

http://www.storytellers.se/


Bilaga 4 
 

Modell över steg som kan ingå i ett systematiskt tillvägagångssätt av 
Corporate Storytelling som verktyg 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förberedelser 
Hur vill vi vara? 

- mål 
- motiv 
- strategier (CS en strategi) 

Informera och motivera 
ledningen 
- Vad är Corporate Storytelling? 
- Varför använda Corporate   
Storytelling som  strategi? 
- Vilka är våra fokusområden? 

Nulägesanalys 
Var är vi nu? 

 
 

 
Storytelling 

Hur går vi tillväga? 
 
 
 
 
  

Story Gathering 
Hur samlar vi in material?  

Story Sharing  
Hur och när använder vi 
materialet? 

 Story Making 
  Hur komponerar vi       
material? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uppföljning 
Hur vet vi att budskapet nått fram? 
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