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Abstract 

Authors: Marie Andersson, Maria Gustafsson and Johanna Olsson. 

Tutor: Peter Caesar 

Title: Don’t forget the story – a study about internal Storytelling   

Keywords: Internal Storytelling, Internal marketing, Communication, Organizational culture, Internal 

branding, Fellowship, Motivation, Participation. 

 

Background: Something that can be problematic for managers in an organization is to find an 

effective way to spread information that will received by all the employees. One way to spread 

information and messages to the employees is by using internal Storytelling. The use of internal 

Storytelling aims to create an environment to build up an engaged personnel. Organizations use 

internal Storytelling when they want to create collective stories and frame of references among the 

employees within the organization, and also spread the values of the brand and information about 

the organization. 

Problem statement: How can internal marketing be affected by internal Storytelling? 

Method: Our study is based on a case-study of SCA Packaging Sweden AB. We have chosen to use 

both qualitative and quantitative research methods. We have gathered our empirical data by doing a 

semi-structural depth interview, semi-structural telephone interviews and a survey.  

Conclusions: Internal marketing consist of three part components: organizational culture, 

communication and internal branding. There are three key factors that are important for the success 

of these components: fellowship, motivation and participation. Internal Storytelling affects these 

three in a effective way that captures the interest which leads to successful internal marketing. 

Suggestions for further research: Suggestions for further research could be to see if there are 

differences between how women and men react to internal Storytelling or if there are possible 

differences in the response regarding the age of the receiver. Another perspective to study is to 

follow an organization from their implementation of internal Storytelling and to measure the impact 

this implementation has given. It would also be interesting to examine how the use of internal 

Storytelling in an organizations also could have effects externally, as the internal marketing often 

aims to create effects externally.  

 

 



 

 

Sammanfattning 

Författare: Marie Andersson, Maria Gustafsson och Johanna Olsson. 

Handledare: Peter Caesar 

Titel: Glöm inte bort berättelsen – en studie om intern Storytelling 

Nyckelord: Intern Storytelling, Intern marknadsföring, Kommunikation, Organisationskultur, Internt 

varumärkesbyggande, Gemenskap, Motivation, Delaktighet.   

 

Bakgrund: Något som kan vara problematiskt för en företagsledning i en organisation är att hitta ett 

effektivt sätt att sprida information som tas emot av hela personalen. Ett sätt att sprida information 

och budskap till de anställda är genom att använda sig av intern Storytelling. Användandet av intern 

Storytelling syftar till skapa en miljö som bygger upp en engagerad personal. Organisationer 

använder sig av berättande när de vill skapa gemensamma berättelser och referensramar bland de 

anställda inom företaget samt sprida företagets kärnvärden och information om organisationen.  

Problemformulering: Hur kan intern marknadsföring påverkas genom intern Storytelling? 

Metod: Vår uppsats grundar sig i en fallstudie av SCA Packaging Sverige AB. I vår uppsats har vi valt 

att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Vi har samlat in vårt 

empiriska material genom en semistrukturerad djupintervju, semistrukturerade telefonintervjuer 

samt en enkätundersökning.  

Slutsats: Intern marknadsföring består av tre delkomponenter: organisationskultur, kommunikation 

och internt varumärkesbyggande. Det finns tre nyckelfaktorer som är avgörande för deras framgång: 

gemenskap, motivation och delaktighet. Intern Storytelling påverkar dessa nyckelord på ett 

intresseväckande och effektivt sätt vilket leder till en framgångsrik intern marknadsföring.  

Förslag till vidare forskning: Vidare forskning skulle kunna göras genom att se om det finns skillnader 

mellan hur kvinnor och män reagerar på berättande genom intern Storytelling eller möjligtvis om det 

finns skillnader i mottagandet beroende på mottagarens ålder. Ett annat perspektiv att studera är att 

följa ett företag från deras implementerande av intern Storytelling för att sedan att mäta effekterna 

denna implementering har haft. Det vore även intressant att undersöka hur företags interna 

Storytelling även kan få effekter externt, då den interna marknadsföringen ofta syftar till att få 

effekter externt.  
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1 Inledning  

Tänk dig ett företag med ett flertal anställda. Tänk dig sittandes i en företagsledning, försökandes att 

hitta sätt att få ut budskap och information till hela organisationen på ett så bra och effektivt sätt 

som möjligt. Hur skulle du göra? Informationsmöten? Anslagstavlor med information, eller kanske 

genom veckobrev? Alla dessa sätt att arbeta på är vanliga inom många företag, men är dessa 

verkligen välfungerande kommunikationsverktyg? Läser alla anställda verkligen informationen som 

finns tillgänglig på sina arbetsplatser? Tar de den till sig, lär de sig av informationen som sprids och 

kommer de att komma ihåg den? Kanske börjar det bli dags att hitta mer effektiva och 

intresseväckande sätt att kommunicera på inom företaget? Vad kan det då finnas för sätt som 

sprider information på ett sätt som når önskade beteenden bland de anställda?  

1.1 Bakgrund 

Sedan långt tillbaka har historier berättats och att berätta historier från förr är en del av livet.  

Historier kan beskrivas som en form av tidskapsel då historierna beskriver vårt ursprung och 

förflutna. Människan är på väg mot det samhälle där myter, ritualer och berättelser än en gång ses 

som värdefulla.  Dessa myter och berättelser fungerar som riktlinjer i det sociala samhället såväl som 

inom organisationer. Berättelserna kan vara förmedlade muntligt, i skriven form, i bilder eller i filmer 

(Jensen 1999). Fördelarna med berättelser är man kan nå unga såväl som gamla, kunniga som 

okunniga eller intresserade som mindre intresserade. Berättelser engagerar och gör att människor 

känner sig delaktiga, som en del av det som berättas (Mossberg & Nissen Johansen 2006).  

Enligt Dennisdotter och Axenbrant (2008) är användandet av berättande ett modernt sätt att 

kommunicera och sprida information inom organisationer med hjälp av historier, vilket kallas 

Corporate Storytelling (se 1.5 begreppslista). Corporate Storytelling, som hädanefter kommer att 

benämnas som Storytelling, innebär enligt McLellan (2006 ) att använda sig av berättande både 

externt och även internt i organisationer och företag. När företag väljer att använda sig av 

Storytelling inom företaget kallas detta intern Storytelling (se 1.6 Begreppslista).  

Intern Storytelling kan syfta till att skapa en miljö som bygger upp ett engagemang hos personalen. 

De beskriver det förflutna för att hjälpa till med att förbättra eller förklara nuvarande situationer som 

uppstår i företaget. Dessa berättelser skapar även grundtankar hos de anställda som formar 

företagets framtid (Jensen 1999). 

Användandet av intern Storytelling i ett företag kan även syfta till att skapa en ”vi”-känsla inom 

företaget och på så sätt bygga förtroende och gemenskap bland de anställda. Organisationer 

använder sig av berättande när de vill skapa gemensamma berättelser och referensramar bland de 
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anställda inom företaget och sprida företagets kärnvärden och information om organisationen. Att 

arbeta med intern Storytelling är ett bra sätt att få människor att kommunicera, skapa kopplingar 

mellan människor och idéer, hjälpa varandra och göra möjligtvis svårförstådda koncept mer 

lättförståeliga (Colton & Ward 2004).  

1.2 Problemdiskussion 

För att kunna lyckas med intern marknadsföring (se 1.5 Begreppslista), som kan ses som konceptet 

att de anställda är en första intern marknad för organisationen, räcker det inte med att ledningen 

sprider information som når ut till alla anställda i företaget(Grönroos 2008). Det viktiga är att 

informationen som ledningen sprider inte enbart når ut till alla utan tas emot och uppfattas av så 

många som möjligt.  Därför är det viktigt att det finns ett tillvägagångssätt för att få informationen 

att spridas på ett intresseväckande sätt till alla och alla delar av företaget. Det är även viktigt att vara 

konsekvent och inte använda sig av för många budskap eller meddelande på samma gång när 

information ska spridas inom företaget. Ledningen på ett företag kan därför ställa sig frågan hur de 

på ett hållbart sätt ska kunna utbilda och informera sin personal och få dem att kommunicera och 

agera lika (Mahnert & Torres 2007).  

Det finns problem med intern marknadsföring som kan påverka företaget negativt. Ett exempel kan 

vara om den interna kommunikationen inte når alla personer och delar i företaget.  Om inte alla i 

organisationen förstår värdet av att sträva efter gemensamma mål, blir inte resultatet av den interna 

marknadsföringen tillfredställande (Meldrum 1996). 

Ett annat problem med intern marknadsföring kan vara att företagsledningen tror att de gör ett bra 

arbete med att sprida information men i slutändan visar det sig att ingen eller få av de anställda 

verkligen har tagit till sig informationen. Resultatet blir att ingen vet var företaget är på väg och 

onödiga missförstånd skapas som lätt skulle ha kunnat förebyggas genom en fungerande intern 

marknadsföring (Gummesson 2002). 

Traditionella kommunikationsverktyg som exempelvis nyhetsblad och informationstavlor är vanligt 

förekommande (Kotler et al 2008). Till skillnad från dessa kan intern Storytelling öka minnesförmågan 

betydligt med upp till 65 procent. Detta visar på att genom att använda sig av berättande så är det 

betydligt fler som tar emot och minns det budskap som förmedlas (Love 2008). Det händer dock att 

företagsledningar saknar kunskap om hur användandet av intern Storytelling är. Därför ser de inte 

Storytelling som ett möjligt tillvägagångssätt för att minska de problem de kan ha med intern 

marknadsföring (Colton & Ward 2004). Om företagsledningen skaffar sig kunskap kring Storytelling 

och vilka fördelar det kan bidra med till ett företag, skulle de då kunna förbättra sin interna 

marknadsföring? 
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1.3 Problemformulering 

Hur kan intern marknadsföring påverkas genom intern Storytelling? 

1.4 Avgränsningar 

 Studiens tidomfång sträcker sig från 2010-03-22 till 2010-05-28.  

 Studien har avgränsats geografiskt till att enbart innefatta en fallstudie på ett företag 

lokaliserat i Småland.   

 På grund av tiden som är avlagd till färdigställandet av uppsatsen gjordes avgränsningen att 

inga effekter ska mätas. För att kunna göra en uppsats där syftet är att mäta effekter skulle 

det krävas mer tid och större resurser än vad som är beräknat inom ramen för denna 

uppsats.  
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1.5 Begreppslista 
 

Corporate Storytelling:   Att använda sig av berättande både externt och internt i 

organisationer och företag (McLellan 2006). 

Intern Storytelling Användandet av Storytelling internt i en organisation 

(McLellan 2006).  

Digital Storytelling: Genom användande av den digitala tekniken berätta 

historier/berättelser i digital form (Dennisdotter & 

Axenbrant 2008). 

Berättelse, historia, story En fiktiv eller verklighetsbaserad skildring, novell, 

beskrivning(Mossberg & Nissen Johansen 2006).  

Intern marknadsföring:  Konceptet att de anställda är en första intern marknad 

för organisationen (Grönroos 2008).  

Organisationskultur: Sättet att tänka, handla och vara i en organisation 

(Bruzelius & Skärvad 2004).  

Internt varumärkesbyggande Strävan efter att skapa en överensstämmelse med det 

externa varumärket samtidigt som det uppmuntrar till att 

skapa hängivenhet till varumärket bland de anställda 

(Mitchell 2002).  

Attityd: Positiva och negativa utvärderingar om personer, idéer, 

objekt och evenemang (Sanderson 2010).  

Värderingar: En tro om något önskvärt som överskrider särskilda 

situationer och som leder till ett urval av olika beteenden 

(Solomon et al 2006).  
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2 Teori  
 

2.1 Intern Storytelling  

Storytelling handlar om att ta fram eller skapa berättelser om företaget och sedan förmedla 

budskapet på ett pedagogiskt och begripligt sätt som kan stärka företagets varumärke eller 

företagets tjänster. Berättelser används på detta sätt för att ”sälja” företagets mål och visioner till 

såväl de anställda som till externa intressenter (Dennisdotter & Axenbrant 2008). Mossberg och 

Nissen Johansen (2006) menar att berättelser kan användas på fler sätt, bland annat att företag kan 

differentiera sig på marknaden och förbättring av kommunikationen inom organisationen kan ske. 

Det är inte bara kommunikationen inom organisationen som kan förbättras, utan även 

organisationers budskap och värderingar (se 1.5 begreppslista) kan kommuniceras ut genom 

berättelser (Fog et al 2005).  

Storytelling kan användas i många sammanhang och ser olika ut för olika situationer. Bland annat kan 

de omfatta berättelser, myter, sagor och de kan vara muntliga, skriftliga eller bildliga men även en 

kombination av dessa. Dessa berättelser kan skapa känslor hos åhörarna, de kan kommunicera ut 

budskap och kunskap. Dennisdotter och Axenbrant (2008) menar att om en berättelse är bra 

utformad finns det en stor chans att den berättas om och om igen och därmed sprids budskapet till 

fler och fler. 

Storytelling kan användas internt som ett strategiskt verktyg, vilket då kallas för intern Storytelling, 

och som affärsstödjande verksamhet i och kring organisationen. Internt i företaget kan Storytelling 

exempelvis utnyttjas för att inspirera personalen (Dennisdotter & Axenbrant 2008). För att intern 

Storytelling ska fungera framgångsrikt finns det vissa förutsättningar. Berättelserna måste vara 

genomarbetade och trovärdiga för att åhörarna ska ta dessa till sig och även föra dessa vidare till 

andra i organisationen och även utanför. För att budskapet ska vara så tydligt och lättförstått som 

möjligt ska den inte innehålla för många trådar, detaljer, fakta, siffror eller diagram. Berättelser bör 

heller inte enbart symbolisera en viss person utan ska kunna symbolisera anställda i hela företaget. 

Intern Storytelling bör inte användas enbart användas som ett verktyg, utan det måste bygga på 

värden som företaget står för. Dessa måste vara sanna och äkta värden, så att historien som berättas 

alltid grundar sig i och är förankrad i företagets kultur. Viktigast är att kärnan i historien har en 

trovärdighet som stämmer överens med verkligheten så att budskapet som ska nås ut är entydigt 

(Dennisdotter & Axenbrant 2008).  

Både nystartade och etablerade företag kan använda sig av Storytelling i sin interna marknadsföring 

eftersom det både är enkelt och lättförstått att använda sig av (Mossberg 2008).  Intern Storytelling 

skapar uppmärksamhet i en organisation, väcker intresse och skapar diskussion mellan medarbetare 
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(Dennisdotter & Axenbrant 2008). Genom användandet av intern Storytelling kan erfarenheter och 

kunskaper kommuniceras, det vill säga spridas och tas emot, från en medarbetare till en annan. 

Detta kan i slutändan leda till att de anställda känner en gemenskap inom organisationen och även 

leda till en motivation att göra ett bra arbete. Berättelser kan hjälpa till att skapa en strategi för att 

exempelvis gestalta företagets värderingar och kultur. Intern Storytelling kan därmed stärka 

företagskulturen (Mossberg 2008).  Att använda sig av berättande skapar en emotionell koppling 

mellan varumärken och medarbetare. Det kommunicerar budskap mellan de anställda och genererar 

en entydig bild av vad varumärket står för. Det viktigaste är inte vad som berättas utan hur och 

varför. Idag menar forskare att företagets kunskap i många fall inte tillhör organisationen i sig själv 

utan att det är medarbetarna som står för den (Dennisdotter & Axenbrant 2008). 

2.1.1 Berättelsetyper 

Enligt Dennisdotter och Axenbrant (2008) finns det två viktiga aspekter att ta hänsyn till när en 

berättelse skapas. Berättelsen måste först och främst vara strukturerad samt att motivet i 

berättelsen måste vara tydligt för att åhörarna ska förstå syftet. Ett företag som väljer att använda sig 

av intern Storytelling behöver inte välja en berättelsetyp utan kan istället använda sig av flera. 

Det finns flera olika berättelsetyper som kan användas vid utformandet av Storytelling. Dessa är 

Skapelseberättelsen, Varumärkesstoryn, Livskriser och framgångssagor, Produktberättelsen, 

Reklamberättelsen, Medarbetarberättelsen/samarbetsberättelsen/erfarenhetsberättelsen, 

Språngbrädesberättelsen och Framtidssagan (Mossberg & Nissen Johansen 2006 och Dennisdotter & 

Axenbrant 2008).   

Nedan beskrivs fyra av dem närmre: 

 

Varumärkesstoryn 

Syftet med berättelsen är att etablera, förändra eller stärka ett varumärke. En berättelse kan i större 

utsträckning höja en produkts eller tjänsts värde och konkurrenskraft än vad som exempelvis en 

prissänkning skulle kunna göra. Genom att använda sig av denna strategi kan företag hitta en unikhet 

och därmed differentiera sig (Dennisdotter & Axenbrant 2008). Varumärket måste vara bärare av ett 

budskap som speglar företagets grundvärderingar (Mossberg & Nissen Johansen 2006). 

 

Produktberättelsen 

Ett annat sätt kan vara att berätta om en produkts historia och uppkomsten till den. Om produkten 

tillverkades på ett speciellt sätt eller är unik av något slag kan detta vara en bra berättelse att dela 

med sig av. När ett företag ska berätta om sin produkt kan de gå tillbaka i tiden och även fundera på 
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bakgrunden till produkten, varför den gjordes och vad som gör den unik (Dennisdotter & Axenbrant 

2008). 

Medarbetarberättelsen, samarbetsberättelsen eller erfarenhetsberättelsen 

I denna berättelsemetod är det de anställda som förmedlar sin historia till andra. De kan antingen 

berätta om hur ett bra samarbete går till eller att en medarbetare till en annan delar med sig av sina 

erfarenheter av sitt arbete företaget. Berättelser kan göra det lättare för människor att samarbeta. 

Genom samarbeten mellan anställda brukar det ofta uppkomma berättelser där ett kunskapsutbyte 

sker och en större kännedom av företaget och dess kundvärde uppstår. Detta för medarbetarna 

närmre varandra och skapar gemensamma värderingar (Dennisdotter & Axenbrant 2008).  

 

Språngbrädesberättelsen 

Denna berättelsetyp syftar till att skapa handling hos åhörarna. Berättelsen kan här handla om en 

tidigare lyckad förändring som ska inspirera åhörarna till egen förändring (Dennisdotter & Axenbrant 

2008).  Historierna kan ha en grad av egendomlighet så det fångar åhörarnas uppmärksamhet och 

stimulerar deras fantasi. Att demonstrera verkliga exempel kan ytterliga förstärka och göra 

budskapet ännu tydligare. Effekten blir att åhörarna inbjuds till att dra paralleller till deras egna 

bakgrund, omgivning och kunskapsområde (Denning 2001). 

 

2.1.2 Digital Storytelling 

Människan har alltid berättat berättelser för varandra, men innan berättelsen når fram till sin publik 

kan det uppstå störningar och dröjsmål samt att det finns en risk att berättelsen bara ut till en liten 

mängd människor i taget. Genom digital Storytelling (se 1.5 begreppslista) har verktygen för 

berättande förändrats och förbättrat förutsättningarna för att nå ut med sin berättelse till så stor 

mängd som möjligt och med mindre dröjsmål och störningar (Dennisdotter & Axenbrant 2008). Inom 

Storytelling används därför den nya digitala tekniken till berättandets fördel. Äldre media gav inte 

samma chanser till kommunikation som den nya digitala median gör och detta har därför bidragit till 

utvecklingen av Storytelling (Miller 2004).  

Digital Storytelling handlar enkelt uttryckt om att genom videosekvenser, stillbilder, musik, text och 

berättarröst skapa berättelser. Företag kan genom digital Storytelling snabbt och enkelt skapa och 

visa berättelser som bygger varumärket. Internt används ofta digital Storytelling som ett sätt att 

skapa engagemang och öka motivationen inom en organisation. Vanligt är att det skapas en film där 

det berättas om till exempel företagets värderingar, det är då viktigt att filmen bygger på ärlighet, 

autenticitet och trovärdighet (Dennisdotter & Axenbrant 2008). 
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Det finns många olika sorters berättelser och lika många sätt att skapa en berättelse. För att lyckas 

med att skapa en digital berättelse finns det sju element som kan vara bra att ha i åtanke under 

processen.  

1. Berättelsens poäng 

2. Dramatik 

3. Känslomässigt innehåll 

4. Rösten 

5. Illustrationer 

6. Upplägg 

7. Tempo 

Nedan kommer tre av dessa att förklaras närmare: 

Berättelsens poäng 

Alla historier berättas för att göra en poäng. När vi tänker på en berättelse så ser vi inte bara en 

person framför oss som redogör en serie av händelser utan vi vill även ha en mening med dessa 

händelser.  Det är viktigt att komma ihåg att även fast själva berättelsen i sig kan glömmas bort, så 

kan meningen eller poängen med berättelsen bli ihågkommen. Därför är det väldigt viktigt att 

poängen/meningen med berättelsen framförs på ett tydligt sätt. I välutformade berättelser kan det 

krävas lite eftertanke för att förstå poängen med berättelsen men det bidrar till att meningen med 

berättelsen blir bättre framförd. Det är även viktigt att berättelsen är personlig (Lambert 2006).  

 

Känslomässigt innehåll 

En bra berättelse bör även anspela på känslor. Genom att engagera publiken emotionellt skapas det 

starkare band till berättelsen. Personer dras mer till berättelser där de kan återknyta till en personlig 

händelse och den blir på så sätt bättre ihågkommen. Vid användande av emotionella berättelser är 

det viktigt att tänka på hur emotionell berättelsen ska göras beroende på vilken publik berättelsen 

riktas till. Detta på grund av det faktum att det är svårt att veta helt säkert hur berättelsen blir 

mottagen av olika människor (Lambert 2006).   

 

Illustrationer 

I allt tidigare åldrar blir vi medvetna om vilken påverkan musik kan ha på uppfattningsförmågan av 

visuell information. Likaså påverkas uppfattningsförmågan av bilder.  Genom musik och bilder kan en 

bra stämning skapas (Dennisdotter & Axenbrant 2008). 
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2.2 Intern marknadsföring 

Intresset för intern marknadsföring har växt sig större men trots det är det ett relativt fåtal 

företagsledningar som väljer att satsa fullt ut på intern marknadsföring. Utvecklingen av intern 

marknadsföring har fortskridit men det finns inte en enhetlig uppfattning om vad som menas med 

intern marknadsföring. Det finns en stor förvirring om vem det är till för och vem som ska leda den 

interna marknadsföringen i organisationen (Rafiq & Ahmed 2000).  

Det finns många olika definitioner för begreppet intern marknadsföring, men den gemensamma 

nämnaren i dessa är att den riktas mot personalen i organisationen (Melin 2002).  Intern 

marknadsföring kan ses som konceptet att de anställda är en första intern marknad för 

organisationen (Grönroos 2008). Den interna marknadsföringen är förankrad i antagandet om att 

den externa marknadsföringens framgång anser Lings och Greenley (2009) att detta delvis är 

beroende av att företaget har nöjd och motiverad personal. Detta stöds av Arndt och Friman (1984) 

som menar att den interna marknadsföringens centrala roll är att motivera anställda. Enligt Melin 

(2002) kan syftet med intern marknadsföring kan också beskrivas som att skapa relationer mellan de 

anställda i företaget, mellan anställda och ledningen och även mellan avdelningarna i en 

organisation. 

För att försöka skapa en enhetlig uppfattning om vad intern marknadsföring innebär har det skapats 

tre faser som innefattar vad intern marknadsföring är. De tre faserna består av olika författares 

synvinklar på intern marknadsföring och en blandning av dessa synvinklar har då lett till att de tre 

faserna har skapats. Den första fasen är att motivera och tillfredställa anställda, den andra fasen är 

en kundorienteringsfas och den sista är strategi- och genomförande/förändringsfas (Rafiq & Ahmed 

2000). 

Den första fasen som handlar om att motivera och tillfredställa anställda. Grunden till denna fas var 

att företagsledningen vill att sina anställda kontinuerligt ska leverera högsta möjliga kvalitet och för 

att detta ska ske så måste de motiveras. Poängen är att behandla de anställda som kunder och med 

olika medel försöka tillfredställa deras behov för att de ska bli motiverade att göra ett bra jobb (Rafiq 

& Ahmed 2000).  

Den andra fasen innebär att organisationen ska vara kundorienterad, att de anställda ska vara 

lyhörda för kundens behov. Målet är att få engagerade kunder och motiverad personal. I den här 

fasen menar man att de anställda inte ska behandlas som kunder utan istället fokusera på att få de 

anställda kundorienterade. Poängen med denna fas är att inspirera de anställda hellre än att enbart 

tillfredställa de anställda (Rafiq & Ahmed 2000). 
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Den tredje fasen handlar om att bredda det interna marknadsföringskonceptet genom strategisk 

implementering och förändringar. I den här fasen ses intern marknadsföring som en teknik att 

förändra en strategi inom organisationen samt att få personalen att sträva efter att åstadkomma 

organisationens mål. Detta kan göras genom att motivera och utbilda personalen att arbeta mot 

gemensamma mål. Det är därför viktigt att de anställda förstår att de själva är en viktig del för att 

kunna nå målen (Rafiq & Ahmed 2000). 

För att lyckas med intern marknadsföring måste företagsledningen vilja investera i personalen, vara 

aktiva och ständigt ge stöd till sin personal. Om de lyckas med detta kommer den interna 

marknadsföringen att bli framgångsrik, vilket i sin tur har stor effekt på den externa 

marknadsföringen. Ett mål är att vara säker på att all personal inom organisationen förstår och 

upplever organisationen och dess erbjudanden, aktiviteter, kampanjer och processer som delar av 

att öka kundmedvetenheten (Grönroos 2008). Ett annat mål är att reducera avskildheten mellan 

olika avdelningar eftersom det är viktigt att alla avdelningar i organisationen samarbetar och 

kommunicerar med varandra (Rafiq & Ahmed 2000).  

Det finns en del återkommande problem med intern marknadsföring. Det kan vara otillräckligt att 

bara sprida informationen till en stor massa. Kommunikationen som sprids då är ofta rutinmässig och 

företagsledningen ser inte hur informationen egentligen tas emot (Melin 2002).  För att få 

framgångsrik intern marknadsföring måste företagsledningen vilja skapa en positiv inverkan på att 

information mellan avdelningar och personalen är genomtänkt och att den verkligen når ut. 

Resultatet blir att personalen blir bättre informerad samt att kunskapen sprids och personalen 

känner sig ofta mer motiverad att göra ett bra jobb (Lings & Greenley 2009).  

Den interna kommunikationen måste fungera bra för att informationen ska nå ut till alla (Larsson 

2008). Något annat som är viktigt är relationer bland de anställda, detta för att den interna 

marknadsföringen och därmed organisationen ska bli framgångsrik (Hämmal & Vadi 2010). En annan 

delkomponent i intern marknadsföring är internt varumärkesbyggande (McKee 2009).  

2.3 Kommunikation 

Deal och Kennedy (1983) menar att kommunikation har stor betydelse för om organisationen kan 

eller kommer att bli framgångsrik. En välfungerande kommunikation kan sammanföra alla delar i 

företaget oberoende av de anställdas position eller vilken avdelning de befinner sig på. 

Ett sätt att kommunicera är genom berättelser, vilket har blivit ett övertygande kommunikationssätt. 

Fördelarna med att kommunicera genom intern Storytelling är att det anses vara ett unikt och 

effektivt sätt att använda gällande mänskliga relationer och marknadsföring (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006).  
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Larsson (2008) menar att den som tänker genomföra en kommunikationsaktivitet måste ha en 

ambition att åstadkomma ett mål. En informationsinsats som inte är kopplat till något mål är svår att 

genomföra. Utan ordentliga mål blir det svårt att analysera en genomförd åtgärd. Informationen och 

även kommunikationen i ett företag måste anpassas till organisationens verksamhet i sin helhet. 

Informations- och marknadsverksamheterna är ofta uppdelade på olika enheter och då krävs det att 

målen kommuniceras väl så att de når alla personer i alla enheter. Den interna kommunikationen 

måste fungera bra för att informationen ska nå ut till alla. Medarbetarnas samlade känsla av 

delaktighet är en motivationshöjande drivkraft med stor betydelse för resultatet. 

Ett viktigt krav på kommunikationen som handlar om organisationens mål och strategier är att den 

måste vara lättförstådd och meningsfull för de anställda. Det är företagsledningen som utvecklar och 

formulerar mål och det är viktigt att målen inte utgår för mycket från ledningens referensram utan 

anpassas och begripliggörs för alla anställda. De anställdas uppfattning av målen har även visat sig ha 

samband med tillfredställelse med arbetet och kommunikationen, samt med engagemanget i 

organisationen. Det är dessutom viktigt att diskutera och tala om mål och strategier för att 

gemensamma tolkningar och betydelser ska kunna skapas (Heide et al 2005).  

Något som Larsson (2008) tycker är viktigt i detta sammanhang är involvering. Graden av involvering 

påverkar graden av informationsbearbetning som i sin tur kan påverka medarbetarens beteende. Av 

denna anledning kan det vara viktigt att se till att involvera så många organisationsmedlemmar som 

möjligt i olika projekt.  

Det finns ett flertal modeller för hur människor påverkas av kommunikation. En känd modell är AIDA 

(attention – interest – desire - action), eller uppmärksamhet, intresse, önskan och handling. Även om 

AIDA-formeln till största del används i kommunikation med externa målgrupper går den även att 

applicera på interna målgrupper inom företaget (O’Keefe 1990). 

ATTENTION- INTEREST- DESIRE- ACTION 

AIDA-modellen utgår från att kedjan följer en traditionell ordning mellan de fyra stegen. Modellen 

innebär att företagsledningen måste göra anställda uppmärksamma på ett specifikt budskap och 

försöka göra dem intresserade av det som kommuniceras. Det första steget i modellen innebär att 

det krävs en uppmärksamhet från dem som budskapet riktas emot. Det andra steget innebär att 

denna uppmärksamhet väcker ett intresse.  Det tredje och fjärde steget i modellen innebär att detta 

intresse ska medverka till att personerna får en önskan som övergår i handling, till exempel att 

arbeta mot nya värden och gemensamma mål (O’Keefe 1990).   
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2.4 Organisationskultur 

I alla organisationer finns det en mer eller mindre tydlig kultur. En organisationskultur (se 1.5 

begreppslista) kan påverka hur människor agerar i en organisation (Bruzelius & Skärvad 2004). 

Organisationer fokuserar mer och mer på att skapa relationer mellan individ och organisation 

eftersom att människor och organisationer behöver varandra. Organisationer behöver nya idéer, 

energi, kunskaper och färdigheter och människor behöver möjligheter att utvecklas och göra karriär. 

När överensstämmelsen mellan individ och organisation är god tjänar båda parter på det. Individerna 

får ett meningsfullt arbete som tillfredsställer dem och organisationen får den kunskap och styrka 

som krävs för att lyckas (Bolman & Deal 2005). En organisationskultur har många fördelar, bland 

annat att ge en trygghet för de anställda samtidigt som den ger de anställda riktlinjer för hur de ska 

uppträda och gå tillväga i olika arbetssituationer. En annan fördel är att kulturer skapar gemenskap 

bland de anställda och även mellan olika hierarkier i organisationer (Dennisdotter & Axenbrant 

2008). En stark kultur ger anställda en trygghet och motiverar anställda att hela tiden sträva efter 

framgång (Deal & Kennedy 1983). 

Bolman och Deal (2005) menat att framgångsrika företag bygger på starka organisationskulturer. Det 

räcker inte enbart med att ha en stark organisationskultur, utan den måste även vara ett stöd åt 

verksamheten och vara väl hopknuten med företagets övergripande affärsidé (Bruzelius & Skärvad 

2004). När en organisation är stor och består av många olika avdelningar, mål, miljöer och 

teknologier kan det vara svårt att bygga en gemensam och stabil grund som genomsyrar hela 

organisationen. För att kunna bygga en gemensam och stabil grund behöver organisationen 

kommunicera ut gemensamma normer och värderingar och genom att bygga upp en bra 

organisationskultur kan detta förenklas (Hämmal & Vadi 2010). 

Värderingars syfte är att skapa en mening som kan användas som regler för de anställda, som sedan 

vägleder de anställda i olika situationer och vid beslutstagande. Om företaget har starka värderingar 

som är välkända för alla inom organisationen och om de anställda arbetar efter värderingarna har 

det en inverkan på företagets kommunikation med omvärlden (Bolman & Deal 2005).  

2.5 Internt varumärkesbyggande 

Idag har varumärkens betydelse ökat och företag har börjat flytta sina intressen från materiella 

tillgångar och börjat se till de immateriella tillgångarna. Att etablerade varumärken kan vara mycket 

värdefulla är idag allmänt känt och varumärken har därför intagit en strategisk roll i flera företag. 

Varumärket skapar värde både externt och internt i ett företag, men har olika funktioner beroende 

på vems perspektiv det ses utifrån (Melin 1999). Internt varumärkesbyggande (se 1.5 begreppslista) 

uppmuntrar till att skapa hängivenhet till varumärket bland de anställda och kan ses som en del av 

den interna marknadsföringen (Mitchell 2002).  
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Ett företag kan använda sig av internt varumärkesbyggande för att få sina anställda att både 

intellektuellt och emotionellt bidra till organisationsskulturen och den specifika 

varumärkespersonligheten som ska genomsyra företaget. Varumärken kan beskrivas i termer som till 

exempel attityd (se 1.5 begreppslista), personlighet och karaktär och skapar alltså inte bara mening 

för den externa kunden utan även för medarbetare som arbetar med varumärket dagligen. Det 

viktigaste målet med internt varumärkesbyggande är att konkurrensfördelar inte uppstår genom 

kärnverksamheten, som är lätt för andra företag att ta efter, utan uppstår genom människorna i 

organisationen (Mahnert & Torres 2007).  

Mitchell (2002) menar att intern marknadsföring och att sälja varumärket internt är viktigt eftersom 

att de anställda då skapar en emotionell koppling till de produkter och tjänster som företaget vill 

sälja. Utan denna koppling är det lätt att anställda inte arbetar efter och kommunicerar ut till 

kunderna vad varumärket står för. Varumärket kan då skadas externt. Utan internt 

varumärkesbyggande är det även lätt att de anställda arbetar efter olika mål och syften som inte 

stämmer överens. Genom internt varumärkesbyggande motiveras de anställda till att göra ett bättre 

arbete och deras lojalitet till företaget blir starkare, detta på grund av att det skapas en bättre 

sammanhållning företaget igenom.  
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3 Metod 

I början av uppsatsskrivandet valde vi att kontakta Emma Dennisdotter som är författare och 

föreläsare kring ämnet Storytelling. Samtalet med Dennisdotter ledde till att intresset för intern 

Storytelling ökade och vi kände att det var ämnet vi ville skriva vår uppsats om.  För att få en djupare 

och bättre förståelse för hur intern Storytelling fungerar i praktiken kontaktades ett företag som 

arbetar aktivt och kontinuerligt med intern Storytelling. Valet av fallföretag föll på SCA Packaging 

Sverige AB, vilket hädanefter kommer att benämnas enbart som SCA Packaging (se empiriavsnitt 4.1).  

Därefter skrevs vår teoretiska referensram, detta för att kunna se vad andra har skrivit och för att 

använda oss av dessa teorier vid insamlandet av empiriskt material. Efter att den teoretiska 

referensramen och den empiriska datainsamlingen var avslutad, analyserades detta material och 

mynnade ut i en slutdiskussion. Förslag på vidare forskning för vidare forskning gavs som en sista 

avslutande del i uppsatsen.  Arbetsprocessen kan ses nedan. 

Egen A 

3.1 Teoretiskt synsätt  

Vi har utgått från redan befintliga teorier och med det insamlade empiriska materialet har vi sedan 

analyserat teorin och empirin. Eftersom vi inte har genererat nya teorier utan använt oss av befintliga 

teorier har studien utgått från ett deduktivt synsätt. Ett deduktivt synsätt innebär att man utgår från 

befintliga teorier som sedan leder till observationer eller ett resultat (Bell 2007). 

3.2 Forskningsstrategi 

För vårt valda ämne valde vi att använda oss av både kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi. 

Valet av en kvalitativ forskningsstrategi var naturligt då vi valde att undersöka och tolka intern 

Storytelling inom en organisation. Valet är ett resultat av viljan att se den sociala verkligheten, att få 

en uppfattning om hur människor tolkar vad som sker i organisationsmiljön (Bryman & Bell 2005). För 

att undersöka hur den interna Storytellingen uppfattades av de anställda valde vi att göra kvalitativa 

intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning.  

3.3 Datatyp 

Datainsamlingen i studien består av primärdata som samlats in från intervjuer och från en 

enkätundersökning. Primärdata är data som är ny och endast insamlad för vår aktuella studie 

(Bryman & Bell 2005). Anledningen till att vi valde att göra en egen datainsamling var för att det inte 
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fanns tillräckligt med sekundärdata om vårt fallföretag för att det skulle kunna vara tillräckligt för 

studien.  

3.4 Undersökningsdesign 

Som undersökningsdesign valde vi att använda oss av en fallstudie. Valet av fallstudie passade bra då 

problemformuleringen byggdes kring en ”hur”-fråga. Andra skäl var att en fallstudie var lämplig då 

man hade lite kontroll över den situation eller objekt som studerades (Yin 2007). 

3.5 Datainsamlingsteknik 

Den datainsamlingsteknik som vi valde att främst använda oss av var kvalitativa intervjuer, dessa 

intervjuer inriktades på vad den intervjuade hade att förmedla. Med dessa förutsättningar kändes 

valet av intervjuer naturligt och lämpligt (Bryman & Bell 2005). För att kunna se om de anställda 

uppfattar och mottar den interna Storytellingen på samma sätt som företagsledningen, valde vi att 

göra en enkätundersökning.  

3.5.1 Semi- strukturerade intervjuer 

Då vi eftersträvade att intervjuobjekten skulle prata tämligen obundet och öppet ansåg vi att semi- 

strukturerade intervjuer var ett bra val. Vid användning av semi- strukturerade intervjuer kan 

intervjuaren i en viss utsträckning avvika från specifika frågor och istället hålla sig till teman av frågor 

men samtidigt styra intervjun (Bryman & Bell 2005).  Eftersom vi inte visste hur intervjuobjekten 

skulle svara på frågorna var inte tanken att bekräfta teorier direkt utan att undersöka olika sätt hur 

de anställda upplever intern Storytelling inom organisationen. Vi ville därför att intervjuobjekten 

skulle svara fritt och använda sig av egna ord och formuleringar istället för redan fastställda svar som 

vid en enkätundersökning. Vi ville också ha möjligheten att ställa följdfrågor och därmed inte ha 

redan helt fastställda frågor och gå miste om värdefull data för studien. Under intervjuerna valdes 

därför en mall med frågor som vi hade som målsättning att få svar på. Intervjufrågorna skapades 

utifrån våra valda teorier och i samförstånd med Emma Dennisdotter.  

Den första semi- strukturerade intervjun (Se Bilaga A) ägde rum på SCA Packagings huvudkontor i 

Värnamo 2010-04-21. Intervjuobjektet var Barbro Berggren, SCA Packaging Sverige AB:s 

marknadsansvarige. Intervjun fortlöpte tills vi kände att ett mättnadsresultat hade nåtts i ämnet och 

att vår målsättning med intervjun var nådd.  

Vi valde sedan att göra tre kortare intervjuer(se Bilaga B) med anställda på SCA Packaging 2010-04-

21. De tre anställda är alla mottagare av företagets interna Storytelling men de arbetar inte aktivt 

med utformningen av den. De tre intervjuerna skedde över telefon då detta är ett tidssparande sätt. 
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3.5.2 Enkätundersökning 

Målsättningen med enkätundersökningen var att vi skulle få mer information om hur de anställda 

uppfattar den interna Storytellingen inom företaget. Enkäten (se Bilaga C) bestod av sju påståenden 

där respondenten fyllde i en 1-5 gradig Likert- skala där 1 motsvarade instämmer inte alls och 5 

motsvarade instämmer helt. Enkäten skickades ut till cirka 80 stycken anställda som är mottagare av 

den interna Storytellingen på SCA Packaging. Valet av skicka ut enkäten till 80 personer beror på att 

vi räknar med ett bortfall på cirka 20 procent. Om det beräknade bortfallet stämmer överens med de 

insamlade enkäterna kommer vi få strax över 60 stycken enkätsvar. Vi uppskattade att 60 stycken 

enkätsvar gav en bra bredd och vi upplevde även att enkätinsamlingen uppnådde ett mättat resultat 

vid detta svarsantal. 

Enkätfrågorna/påståendena gjordes utifrån vår valda teori och vad Berggren sa i den semi- 

strukturerade intervjun. Enkäten skickades ut den 2010-04-26 och 2010-05-03 valde vi att stoppa 

insamlandet av enkäter.  Enkäten skapades elektroniskt via webbsidan www.surveymonkey.com, 

som är en onlinetjänst för att göra enkätundersökningar. Länken skickades sedan ut via Berggren. 

Anledningen till detta val var att det är snabbt sätt att få in svaren som sedan sammanställs 

automatiskt. Det är även ett smidigare sätt för respondenten då de snabbt kan svara på enkäten och 

inte behöver skicka tillbaka sina svar till oss då detta sker automatiskt. 

3.6 Urval 

I uppsatsen valdes ett ickesannolikhetsurval vilket innebär att urvalsmetoden inte är slumpmässig, 

alltså går inte hela populationen att generaliseras om urvalet har gjorts genom denna metod 

(Bryman & Bell 2005).  

Vi valde att göra ett ickesannolikhetsurval eftersom vi inte valde vårt fallföretag slumpmässigt utan 

genom en etablerad kontakt.  

3.6.1 Urval av Intervjuobjekt 

Intervjuobjekten valdes ut genom ett bekvämlighetsurval då vi som tidigare nämnt redan hade en 

etablerad kontakt inom SCA Packaging. Vår huvudkontakt Berggren gav oss sedan namn på en person 

som vi kunde kontakta för att se om denne var intresserad av att ställa upp på en intervju. De andra 

personerna valdes därefter ut genom ett snöbollsurval, vilket innebär att en person som är en 

respondent ger förslag på andra personer som kan vara intressanta för undersökningen och i detta 

fall för en intervju (Bryman & Bell 2005).  

http://www.surveymonkey.com/
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3.6.2 Urval av enkätrespondenter 

Urvalet av respondenterna gjordes genom ett bekvämlighetsurval genom att Berggren skickade ut 

enkäterna till anställda som är mottagare av företagets interna Storytelling.  Berggren valde ut 80 

personer utifrån ett register med alla personer som är mottagare av den interna Storytellingen.  

3.7 Metodkritik 

Då vi använt oss av både kvalitativ och kvantitativ forskning med syftet att få fler perspektiv 

angående den interna Storytellingen ansåg vi att studien blev mer trovärdig. Dels för att den 

marknadsansvarige på fallföretaget berättat öppet hur de arbetar med intern Storytelling, vad som är 

positivt och vad den genererat företaget. Genom att sedan jämföra detta med hur de anställda 

upplevt den interna Storytellingen kunde vi få fram ett mer trovärdigt resultat.   

Innan enkäten skickades ut valde vi att testa enkäten på tre personer, för att se om de hade några 

synpunkter och invändningar mot enkäten.  Detta gjordes för att onödiga misstag inte skulle ske samt 

för att se om enkäten var lättförståelig.  

Då vi valde att skicka ut enkäten elektroniskt via Surveymonkey.com och därmed inte personligen 

dela ut enkäten hade vi svårt att svara på frågor angående enkäten som respondenterna kunde 

tänkas ha. Detta kan vara negativt om ett påstående kanske missförstods eller om andra problem 

uppstod. Något som också är vanligt gällande enkäter är att påståendena kan tolkas olika och därför 

blir inte undersökningens resultat lika äkta.  
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3.8 Undersökningsmodell 

Hur kan Intern Marknadsföring påverkas genom Intern Storytelling? 

Teori                                          Intervjufråga/Enkätpåstående                        Empiri 

 

2.1 Intern Storytelling 

Begreppet  

Motivet  

Olika berättelsetyper 

 

 

 

 Anledningen till varför företaget började 

med intern Storytelling och hur arbetet med 

intern Storytelling ser ut.  

 Fördelar och nackdelar med intern 

Storytelling. 

 Angående hur personalen påverkas av intern 

Storytelling och vad är deras åsikt. 

 

4.1.1 

4.2 

2.2 Intern 

Marknadsföring  

Informationsspridning 

Motivation 

Attityder 

Gemenskap 

 Om hur företaget väljer att se personalen, 

hur de motiverar de anställda. 

 Finns det problem med att få fram 

företagets budskap/mål? 

 Problemet att sprida informationen inom 

företaget. 

 

4.3 

2.3 Kommunikation 

Betydelsen av 

kommunikation 

 Om det funnits kommunikationsproblem. 

 Om kommunikationen mellan medarbetarna 

blivit bättre. 

 

4.4 

 

2.4 Organisationskultur  

Relationer  

Värderingar 

 

 

 Rörande företagets mål/värderingar. 

 Kunskap och betydelsen av företagets 

historia/ bakgrund. 

 

4.5 

 

2.5 Internt 
varumärkesbyggande 

Värdeskapande 

Bidragande faktorer 

 

 Om den interna Storytellingen har stärkt 

varumärket internt. 

 

4.6 
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4 Empiri 
 

4.1 Företagsfakta om SCA Packaging 

SCA Packaging tillhör SCA-koncernen och marknadsför, utvecklar och tillverkar förpackningar 

huvudsakligen gjorda av wellpapp. SCA Packagings huvudkontor är beläget i Värnamo. Företaget har 

tre divisioner med fabriker i Värnamo, Mariestad och Järfälla. SCA Packaging Sweden har ca 740 

anställda och omsätter ca 1700 miljoner kronor SCA-koncernen har drygt 52 000 anställda i mer än 

40 länder och omsätter årligen drygt 110 miljarder kronor (www.scapackaging.se 2010-04-26).  

4.1.1 SCA Packagings interna Storytelling 

Legenden 

Legenden är en fiktiv person som sitter vid en brasa och berättar en historia som handlar 

erfarenheter som anställd på SCA Packaging. Dessa historier har samlats in från anställdas egna 

upplevelser i arbetet. Idén med Legenden är bland annat att ge de anställda tips, sprida kunskap om 

företaget, dess budskap och historia. Legenden berättar en historia varje vecka som skickas ut på film 

till de anställda (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). 

 

Kommuniké  

Kommuniké är det senaste tillägget i den interna Storytellingen. Även denna film sänds ut till de 

anställda varje vecka. Idén med filmen är att förbättra kommunikationen i företaget och få företagets 

anställda mer enhetliga i deras arbete. Exempel kan det vara en film om hur personalen ska hantera 

användandet av sin företagsmail (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). 

 

Goda säljexempel 

Då SCA Packaging jobbar med olika förpacknings- och konstruktionslösningar behövde de ett sätt att 

visa exempelvis nya konstruktioner på förpackningar, har de börjat filma korta enkla sekvenser med 

alla medarbetare som har något bra att visa och berätta för de andra kollegorna. Denna film sänds 

också ut en gång i veckan till alla anställda på SCA Packaging (Berggren, personlig kommunikation 

2010-04-21). 

4.2 Intern Storytelling 

Intervju med Barbro Berggren (2010-04-21) 

Den interna Storytellingen inleddes när SCA Packaging hade med ett problem för cirka sju år sedan. 

Det började med att de såg att det var väldigt många i åldern över 55 år som inom en ganska snar 

framtid skulle gå i pension och därmed lämna företaget. Detta medförde att företaget behövde 

anställa nya medarbetare. Berggren förklarar att ”tiden var knapp och företagsledningen insåg att 

http://www.scapackaging.se/
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när säljarna pensionerar sig och nya säljare kommer in så kommer vi få ett glapp där det är brist på 

kompetens.”  

Problemet blev även större eftersom SCA Packaging tillverkar en komplex produkt som är unik för 

varje tillfälle och kund. Företaget gör förpackningar som är unika för varje tillfälle och för varje kund. 

Företagsledningen förstod då att det tar väldigt lång tid att lära upp nya medarbetare allt de behöver 

kunna för att sälja företagets produkter. Berggren förklarar att ”därför kom vi fram till att vi måste ta 

tillvara på säljarnas kunskap och erfarenheter, men vi visste inte på vilket sätt.” Tillslut kom de fram 

till att de skulle uppfinna en fiktiv person, som de började kalla för Legenden.   

Företagsledningen samlade alla SCA Packagings säljare i grupper om sju stycken per gång och de 

lagade mat tillsammans för att skapa en god stämning. De satt framför en brasa och alla fick till 

uppgift att berätta historier från vardagen, främst säljhistorier som spelades in.  

Berggren berättar att många anställda säger att de inte har någonting alls att berätta. ”De har jobbat 

inom företaget i 40 år och de säger ändå att de inte har något att berätta fast att de egentligen bär 

på mycket erfarenhet och kunskap som de kan dela med sig av till sina kollegor.” Berggren menar att 

det är lätt att bli låst i sina tankar men det gäller att få loss dem. För att få alla delaktiga fick alla 

berätta om sin första eller senaste order, sitt största misstag eller när de gjort bort sig jättemycket 

eller kanske fick sin drömorder.  

På dessa möten fick företaget ihop cirka 500 historier. De lämnade sedan allt material till en 

copywriter som SCA samarbetar med. Copywritern lyssnade av historierna och gjorde flera trevliga 

och lättlyssnade korta historier av dessa. På denna väg blev den första interna Storytelling-

berättelsen till och den fiktiva personen Legenden skapades.  

Från början spreds Legenden via mobiltelefon men numera sprids den och de två andra filmerna över 

intranätet varje vecka. I och med de anställdas intresse av detta berättandesätt har nya historier 

uppkommit och anställda hör av sig om de hade något att dela med sig med av. 

Berggren anser att det är viktigt att ”historien är lättlyssnad och trevlig och det får gärna vara en liten 

knorr, något annorlunda och roligt, för att humor når alltid fram till mottagaren”. Det viktigaste är att 

personen känner att den får tips på hur de kan gå tillväga i framtiden, att denne kanske har ett 

bekymmer med en viss kund som ett tips från någon annan kan hjälpa till att lösa.  

Berggren anser att det bara finns fördelar med intern Storytelling och menar att det inte finns några 

nackdelar alls. Hon tycker det är väldigt roligt att arbeta med intern Storytelling och speciellt 

eftersom SCA Packaging har kommit långt i utvecklingen med användandet jämfört med andra 

företag. Berggren menar att ”företag såsom IKEA, Ericsson och Volvo är jätteduktiga på att samla in 
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historier men det brister när de ska förmedla dem.” Berggren anser att SCA Packaging har kommit 

längre eftersom de har insett att läsa en historia inte är samma sak som att höra den.  Därför tror 

hon mer på användandet av filmer än att exempelvis bara läsa företagets budskap.  

Berggren känner att de har kommit långt med sitt användande av Storytelling och en annan fördel 

med Storytelling är att ”man lär sig att inte hålla inne på sin kunskap.” Berggren menar att det finns 

alltid människor i en organisation som känner att ”det här kan jag, det behöver jag inte dela med mig 

av för att då kan jag få vara duktig.” De spärrarna tycker Berggren har släppt då de anställda på SCA 

Packaging nu inser fördelarna av att dela med sig. Berggren ger exemplet om någon ger ett bra tips 

till en arbetskamrat på till exempel en lösning av ett problem så blir personalen mer hjälpsamma mot 

varandra och har kommit varandra närmare på det viset. Detta ökar gemenskapen och känslan av att 

de anställda har nytta av varandra. Folk vågar nu öppna upp sig och vågar berätta om sina misstag för 

att på så sätt förhindra andra från att begå samma misstag.  

Berggren anser att användandet av intern Storytelling gör att det sparas tid. Det finns ingen tid till att 

lära sig allt av egna erfarenheter, om vill du bli en riktigt duktig säljare krävs det kanske tio års 

erfarenhet. Genom att pumpa in kunskap i huvudet på folk kortas den här tiden ner. Som Berggren 

uttrycker det ”Det allra bästa är såklart att uppleva någonting själv, det är så man lär sig bäst. Det 

näst bästa är att få det berättat för sig av någon som har varit med om det”. 

Berggren vill hävda att de flesta av deras anställda är nöjda över att SCA Packaging använder sig av 

intern Storytelling. Självklart finns det alltid individer som tycker att de kan allt bäst själv och de 

individerna är svåråtkomliga men det stora flertalet är positiva. Berggren påpekar att ”annars hade vi 

ju inte heller fortsatt så länge för att det här kostar mycket, vi avsätter mycket tid, resurser och 

pengar för det här projektet varje år. Hade vi inte trott på det så hade vi ju lagt ner det”. 

Berggren berättar gällande feedbacken att de anställda från början var väldigt suspekta till 

berättelserna. De undrade vad det var för filmer de fick och varför de skulle lyssna på dem. Efter ett 

tag började de inse att dessa filmer var ingenting som skulle försvinna. I början fick alla filmerna två 

gånger i veckan och Berggren fortsatte mata på personalen filmerna varje vecka, blundade, stängde 

öronen och lyssnade inte på kritik och hoppades på att det tillslut skulle gå hem. Efter ett tag 

förändrades åsikterna och personalen kände att användandet av filmerna var riktigt bra.  

Intervju med anställda (2010-04-28) 

Anställd 1- Den intervjuade är väldigt positiv till företagets interna Storytelling och uttrycker att 

”filmerna är gudomliga”.  Denne menar att informationsspridningen och kommunikationen har blivit 

betydligt bättre.  Anställd 1 förklarar att Storytelling är ett personligt och annorlunda sätt att 

kommunicera på. Denne tror också att folk lättare tar till sig budskapet som företaget sänder ut 
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genom Storytelling än på det tidigare mer traditionella sätten.  Något den intervjuade uppskattar 

med filmerna är att de ger olika tips till de anställda, exempelvis säljknep.  

Den intervjuade var något negativ till den Storytellingen i början, han tyckte att budskapen var för 

täta och för många. Anställd 1 tyckte även att ”ibland kan filmerna vara lite förlöjligande med olika 

dialekter och så, det tycker jag är förvirrande och budskapet blir då inte lika tydligt.” Anställd 1 väljer 

dock att påpeka att denne är väldigt nöjd med den interna Storytellingen nu och tycker att SCA 

Packaging ska fortsätta med filmerna.  

Anställd 2- Den intervjuade är positiv till filmerna och tycker att filmerna är bra. Den anställde anser 

att ”filmerna har gett mig tips som jag annars inte skulle ha fått.” Anställd 2 berättar att tipsen är bra 

eftersom de hjälper denne i sitt arbete.  

Det enda negativa den anställde kan komma på med filmerna är att det kan vara jobbigt att behöva 

delta i filmerna. Denne förklarar att vissa trivs att dela med sig av sina historier och att bli filmade 

men anställd 2 känner sig obekväm i den situationen och undviker helst det.  

Anställd 3 - Den intervjuade beskriver att ”den interna Storytellingen i företaget är som ett 

läromedel, det gör så att vi anställda lär oss av varandra och att tips och idéer delas oss kollegor 

emellan.” Filmerna har hjälp denne i sitt arbete och samtidigt har problem lösts innan de ens 

uppkommit. Filmerna ger företagets personal en tankeställare om hur de ska bete sig i olika 

situationer vilket är väldigt bra enligt den intervjuade.  

Anställd 3 berättar även att filmerna har hjälpt de anställda att få förklaringar till varför det har 

uppstått vissa problem och hur dessa kan undvikas. Den visar även vad som har gått bra och 

orsakerna till detta.  

Den anställde kan inte komma på något negativt överhuvudtaget med filmerna utan de har bara 

positiv inverkan enligt denne. 

Enkät (2010-04-26 – 2010-05-03) (se bilaga D) 

En översikt av enkätsvaren visar att den interna Storytellingen på SCA Packaging mottas positivt på 

de flesta påståendena. Den övergripande majoriteten av svaren hamnade på alternativ 4. Antalet 

procent som angav svaren (1 och 2) att de inte instämde med påståendena var låg på alla sju 

påståenden. Övriga synpunkter var:  

”Kul att se sina arbetskamrater i filmerna och att vårt företag satsar på nytänkande lösningar!” 

”Legenden bör läggas ner, det räcker med Kommuniké och goda säljexempel” 

”Inte tillräckligt proffsigt” 
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”Så länge som ledningen kommunicerar sina budskap och visioner på ett så pass dåligt sätt som de 

gör idag spelar det ingen roll hur många roliga och klämkäcka historier och meddelanden som 

marknadsgruppen skickar ut.” 

”Varför uppfinna hjulet två ggr. Bra med informationsutbyte. Det svetsar dessutom samman 

företagets personal” 

4.3 Intern Marknadsföring 

Intervju med Barbro Berggren (2010-03-21) 

Enligt Berggren är personalen företagets framgång, utan kompetent personal så kan företaget inte bli 

framgångsrikt. De anställda är väldigt viktiga, de betyder allt för företaget. 

Berggren anser att personalpolitik är något som SCA Packaging är väldigt bra på. Ett sätt att motivera 

personalen är att se till att de är delaktiga, vilket Berggren tror är nyckeln till det mesta. Då får de 

anställda vara med och ta ansvar och vara delaktiga i besluten som tas. Berggren menar att ”per 

automatik blir de anställda lite mer motiverade om de får vara delaktiga i företaget.” 

Något som är väldigt viktigt inom SCA Packaging är information och hur den sprids i företaget. 

Berggren menar att ” som anställd är man inte undanhållen någon information, utan informationen 

sprids öppet bland alla i personalen.” De anställda ska inte behöva gå runt ovetandes om något är på 

gång. Det är viktigt att informera öppet om allt som händer, på anslagstavlor och genom 

berättelserna.  

Intervju med anställda (2010-04-28) 

Anställd 1 - Den anställde berättar att denne har upplevt att det funnits kommunikationsproblem 

som har lösts genom de tre filmerna. Anställd 1 menar att förr var det dålig spridning av 

informationen på företaget, ”det har blivit lättare att ta till sig budskapet nu.” Denne tycker att 

filmerna är ett bättre sätt att sprida information jämfört med broschyrer och affischer på 

informationstavlor.  

Den intervjuade känner att denne har fått lite mer ökad kunskap om företagets mål och värderingar 

genom filmerna. Anställd 1 väljer att beskriva att filmerna mer ger påminnelser om företagets mål 

och värderingar än lär ut ny kunskap. Detta ser denne som positivt eftersom alla behöver ständiga 

påminnelser om vad företaget står för.   

Anställd 2- Den intervjuade berättar att det funnits kommunikationsproblem inom företaget som 

bland annat har lösts tack vare de tre filmerna. Anställd 2 säger också att ”den interna Storytellingen 

har inverkat på att gemenskapen bland medarbetare har blivit bättre. Dels för att 

informationsspridningen ökat men också för att de anställda delar tips med varandra.”  
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Anställd 3- Den anställda menar att det funnits kommunikationsproblem som denne tycker har lösts 

genom Storytellingen. Det har blivit en stor förbättring gällande informationsspridingen. Den 

intervjuade menar att ”informationen sprids på ett annorlunda sätt som är mer inspirerande för oss 

anställda”. 

Anställd 3 upplever att det blivit en bättre gemenskap inom företaget tack vare den interna 

Storytellingen. Att de anställda inte längre ”sitter i sin egna kammare” utan istället tipsar man 

varandra på olika avdelningar i företaget även dem som inte besitter samma position som en själv. 

Den intervjuade menar att alla har blivit mer hjälpsamma nu och alla vill dela med sig av sin kunskap.  

Enkät (2010-04-26 – 2010-05-03) (se bilaga D) 

47 procent (29 av 62) instämmer helt eller delvis på påståendet om att deras motivation för att göra 

ett bättre arbete har ökat.  På detta påstående svarade 8,1 procent (5 av 62) alternativ 2 vilket flest 

medarbetare var negativa till under enkätundersökningen.   

94 procent (58 av 62) instämmer helt eller delvis att informationsspridningen inom SCA Packaging 

har förbättrats.  

80 procent (50 av 62) instämmer helt eller delvis på påståendet att de har fått ökad kunskap om SCA 

Packaging. Endast 1,6 (1 av 62) procent ansåg att påståendet inte stämde.  

77,5 procent (48 av 62) av respondenterna ansåg att berättelserna är givande för deras arbete på 

olika sätt.  

56,5 procent (35 av 62) instämmer helt eller delvis på påståendet att gemenskapen inom SCA 

Packaging har stärkts genom den interna Storytellingen. Endast 5 procent (3 av 62) ansåg inte att 

detta påstående stämde.  

4.4 Kommunikation 

Intervju med Barbro Berggren (2010-04-21) 

Enligt Berggren har SCA Packaging problem med den interna kommunikationen precis som alla andra 

större företag. ”Kommunikationsproblemet har varit att nå ut med information till alla de anställda i 

företaget.” Idag skickar de ut nyhetsblad en gång i månaden och sprider information via intranätet. 

Berggren menar att nuförtiden handlar mycket om att kunna söka upp information själv och detta 

har den yngre generationen lättare för än den äldre generationen. Därför kände de att behövde ett 

annat sätt att kommunicera och informera som lättare kunde tas emot av alla.   

Berggren berättar att sedan införandet av den interna Storytellingen och då speciellt Kommuniké- 

filmen har kommunikationen blivit bättre mellan medarbetare inom företaget. Som Berggren tidigare 
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nämnt ”kommunikationen har blivit betydligt bättre och alla delar med sig av olika händelser de varit 

med om. Responsen på detta är att anställda lyckats ändra beteenden och fått hjälp vid olika 

situationer som de kanske annars inte fått. ” 

Berggren berättar att det inte finns några specifika resultat uppsatta som ska nås genom 

användandet av intern Storytelling. Det diskuterades vid starten om att det skulle finnas mål som 

sedan skulle följas upp och mätas men de kom fram till att det inte går att mäta. Ett tänkbart mål 

skulle kunna vara att kunskap ska spridas mellan de anställda. De har en devis de arbetar utefter 

gällande deras Storytelling, ”om alla visste vad alla vet, skulle alla veta mycket mer”. Anställs en ny 

person kan denne få alla historier som har berättats och därmed lära sig på ett snabbare och mer 

effektivt sätt. Berggren menar även att detta är en jättebra internutbildning.  

Intervju med anställda (2010-04-28) 

Anställd 1- Eftersom det tidigare fanns en del kommunikationsproblem har dessa delvis lösts genom 

den interna Storytellingen. Den intervjuade anser att kommunikationen blivit bättre då ”Budskapen 

är personliga och annorlunda och berättelserna skapar intresse hos oss anställda, jag tycker 

kommunikationen påverkats positivt.”  Informationen i företagets har blivit bättre sen införandet av 

filmerna vilket i sin tur har lett till att kommunikationen blivit bättre. 

Anställd 2- Den anställde berättar att de tre filmerna har hjälpt till en del vid de 

kommunikationsproblem som har funnits inom företaget.  Anställd 2 anser att kommunikationen har 

blivit bättre och att informationsspridningen i företaget har blivit bättre på grund av filmerna. 

Anställd 3- Den anställde säger att kommunikationen har förbättrats mellan de anställda och att 

denne känner att problem har kunnat lösas tack vare att kommunikationen blivit bättre. Filmerna är 

givande och motiverande för de anställda. 

Enkät (2010-04-26 – 2010-05-03) (se bilaga D) 

76 procent (47 av 62) anser att kommunikationen inom SCA Packaging har förbättrats genom den 

interna Storytellingen. På detta påstående angav ingen respondent ett ej instämmande svar (alltså 

alternativ 1 eller 2). 

94 procent (58 av 62) instämmer helt eller delvis att informationsspridningen inom SCA Packaging 

har förbättrats.  

50 procent (31 av 62) instämmer delvis i att deras delaktighet i SCA Packaging har ökat. På detta 

påstående svarade 6,5 procent (4 av 62) alternativ 2, på detta påstående var det alltså en något 

högre procentsats som inte instämde. 
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4.5 Organisationskultur 

Intervju med Barbro Berggren (2010-02-21) 

”SCA Packagings mål, budskap och visioner är något som måste upprepas hela tiden.” Det måste 

kontinuerligt informeras om dessa och SCA anser att Storytelling är ett bra medium för detta. Något 

som är viktigt för företagets kultur är att de anställda lever SCA Packagings kärnvärden, att 

personalen inte bara läser dem på affischer på väggarna. 

Berggren berättar att SCA alltid har haft en stark organisationskultur men att den har stärkts efter att 

de införde Storytelling. ”Det är stor skillnad att vara i 60-årsåldern jämfört med att vara en 

nyanställd 20-åring och det är inte enbart den äldre som kan dela med sig av kunskap och 

erfarenheter till den yngre. Likaväl kan den yngre ha kunskaper och erfarenheter att dela med sig av 

till den äldre. På så sätt stärks kulturen och gemenskapen mellan personerna i företaget och alla 

tjänar på det.”     

Intervju med anställda (2010-04-28) 

Anställd 1- Kunskapen kring företagets värderingar och mål har förbättrats, men inte avsevärt 

mycket enligt den intervjuade. Anställd 1 tror att nyanställda kan ha stor nytta av filmerna för att lära 

sig om företaget men eftersom denne själv varit anställd på företaget i 28 år vet denne det mesta om 

företaget redan. Den intervjuade väljer ändå att poängtera att företagets budskap förstärks när 

företagets mål och värderingar påminns genom filmerna.   

Anställd 2- Den anställde menar att kunskapen om företagets värderingar och mål har blivit bättre på 

grund av filmerna.  

Anställd 3- Den intervjuade tycker att företaget har blivit bättre på att förmedla företagets mål och 

värderingar genom filmerna. Anställd 3 tycker att det är bra att dessa återupprepas och förmedlas ut 

till alla anställda.  

Enkät (2010-04-26 – 2010-05-03) (se bilaga D) 

56,5 procent (35 av 62) instämmer helt eller delvis på påståendet att gemenskapen inom SCA 

Packaging har stärkts genom den interna Storytellingen. Endast 5 (3 av 62) procent ansåg inte att 

detta påstående stämde.  

77,5 procent (48 av 62) av respondenterna ansåg att berättelserna är givande för deras arbete på 

olika sätt.  

66 procent (41 av 62) instämmer helt eller delvis att deras egen delaktighet i SCA Packaging har ökat. 

På detta påstående svarade 6,5 procent (4 av 62) alternativ 2, på detta påstående var det alltså en 

något högre procentsats som inte instämde.  
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4.6 Internt varumärkesbyggande 

Berggren anser att de tre filmerna hjälper till att kommunicera ut SCA Packaging som varumärke till 

personalen. Genom historierna sprids deras kärnvärden, som är respekt, ansvar och högklassighet. 

Berggren förklarar att de tre kärnvärdena är mer än bara ord, det är viktigt att de har en betydelse 

och skapar mening i deras arbetssituation. Berggren menar att ”de anställda är företagets varumärke 

även utanför sin arbetstid, de representerar alltid företaget.”  Detta är ett av skälen att de använder 

sig av filmen Kommuniké, för att få hela företaget att arbeta enhetligt.  
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5 Analys 
 

5.1 Intern Storytelling 

SCA Packaging stod inför ett problem som var att det var svårt att kommunicera och sprida 

information inom företaget på ett effektivt sätt. Detta var speciellt ett problem eftersom det var på 

väg att bli ett kunskapsglapp inom organisationen då många anställda skulle pensionera sig 

(Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21).  

”Därför kom vi fram till att vi måste ta tillvara på säljarnas kunskap och erfarenheter, men vi visste 

inte på vilket sätt.” (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21) 

Enligt Berggren (personlig kommunikation 2010-04-21) började SCA Packaging därför med intern 

Storytelling. Genom intern Storytelling kan företag sprida erfarenheter och kunskaper (Dennisdotter 

& Axenbrant 2008). Detta är något som SCA Packaging är bra på, i sina tre filmer (se 4.1.1) sprider de 

kunskap i form av erfarenhetsberättelser, produktberättelser, medarbetsberättelser och 

språngbrädesberättelser. Om ett företag väljer att satsa på intern Storytelling är det att föredra att 

använda sig av flera olika sorters berättelser (Dennisdotter & Axenbrant 2008). Genom att göra på 

detta sätt blir det mer inspirerande och intresseväckande för mottagarna av filmerna. Samtidigt kan 

företaget förmedla fler budskap och sprida informationen på fler sätt till de anställda.  

Berggren (personlig kommunikation 2010-04-21) menar att det är viktigt att hela tiden tänka på hur 

berättelserna utformas. Det är viktigt att budskapet är tydligt, lättförstått och trovärdigt (Mossberg 

2008). Eftersom det är viktigt att tänka på hur berättelser utformas är det viktigt att ha i åtanke att 

det kan vara tidskrävande, vilket kan vara en nackdel. Däremot menar Berggren (personlig 

kommunikation 2010-04-21) att den interna Storytellingen kan ses som tidssparande då nyanställda 

lätt och smidigt kan lära sig om företaget och hur arbetet i företaget fungerar, vilket kan göras 

liknande med en internutbildning. På detta sätt kan intern Storytelling både vara tidssparande och 

tidskrävande. Det är viktigt för företagen att väga dessa mot varandra och se till vad som är viktigt 

just för dem.  

Berggren (personlig kommunikation 2010-04-21) berättar att en del anställda från början var 

skeptiska till berättelserna. Att anställda kan vara något skeptiska mot förändringar i ett företag är 

något företag bör ha i åtanke. Därför är det sannolikt att den interna Storytellingen från början inte 

anses som effektiv och inspirerande.  Efter en tids användande blir dock de flesta anställda positiva 

inställda till berättelserna och vad dem har gett företaget och de anställda. Detta har bekräftats av 

anställda inom SCA Packaging, där alla överlag är positivt till den interna Storytellingen (Anställda, 

personlig kommunikation 2010-04-28).  
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Berggren (personlig kommunikation 2010-04-21) menar att SCA Packaging har lyckats med den 

interna Storytellingen på grund av att deras berättelser sänds ut digitalt. Genom att skapa 

videosekvenser har företaget möjlighet att på ett roligare sätt kunna få ut budskap och information. 

På SCA Packaging anser de att det är viktigt att ”historien är lättlyssnad och trevlig och det får gärna 

vara en liten knorr, något annorlunda och roligt, för att humor når alltid fram till mottagaren” 

(Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). Dennisdotter & Axenbrant (2008) menar att intern 

Storytelling kan bli mer lyckad om den sänds ut digitalt eftersom att med dagens teknik kan man nå 

ut med sin berättelse till många fler, på ett snabbare sätt och med mindre störningar. Enligt Berggren 

(personlig kommunikation 2010-04-21) brister flera företag i att förmedla sina berättelser eftersom 

att läsa en historia inte är samma sak som att höra eller se den. Genom att göra berättelsen digital 

ökar företag chanser att lyckas med den interna Storytellingen. Detta genom att till exempel skapa 

videosekvenser kan företagsledningen lättare nå ut med sina budskap för att motivera och engagera 

medarbetarna inom organisationen.  

Det är viktigt att videosekvenser eller filmer bygger på ärlighet och trovärdighet (Dennisdotter & 

Axenbrant 2008). Eftersom SCA Packagings filmer är baserade på medarbetarnas egna historier 

medför detta att de känns mer trovärdiga och ärliga. Det kan i sin tur medföra att delaktighet, 

engagemang och motivation ökar genom berättelserna.  

För att göra en digital berättelse så lyckad som möjligt finns det som Dennisdotter & Axenbrant 

(2008) och Lambert (2006) förklarar olika element som är extra viktiga att ha i baktanke vid själva 

utformningen av berättelserna. Det grundläggande är att det finns ett budskap eller en poäng som 

ska framföras med själva berättelsen. Som i SCA Packagings  Kommuniké- film är själva poängen att 

skapa en bättre förståelse för hur medarbetarna ska kommunicera på ett enhetligt och effektivt sätt 

(Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). Detta innebär att när det finns en klar 

mening/poäng med filmen blir den lättare ihågkommen och det är därför SCA Packaging har lyckats 

bra med att uppnå förbättrade resultat på hur de anställda kommunicerar både internt såväl som 

externt.  

Enligt Lambert (2006) skapar ett känslomässigt innehåll ett starkare band till berättelsen.  

Genom att skapa ett starkare band till berättelsen innebär detta den blir ihågkommen. Detta gör SCA 

Packaging genom att de låter medarbetare komma med egna historier, till exempelvis Legenden- 

filmerna och genom att de är de anställda själva som filmas och berättar i Goda Säljexempel- 

filmerna. Genom att göra på detta sätt blir kommunikationen inom företaget ”mer personlig och 

annorlunda” (Anställd, personlig kommunikation 2010-04-28). Enligt Dennisdotter & Axenbrant 

(2008) kan det skapas en bra stämning hos den som ska motta budskapet om den interna 

Storytellingen görs mer visuellt tilltalande. Alltså om man lyckas skapa en bra stämning kan 
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berättelsen blir mer personlig och då kommer mottagarna vara mer uppmärksamma på budskapet 

och ta det till sig på ett mer minnesvärt sätt.  

På SCA Packaging är medarbetarna en integrerad del av deras interna Storytelling eftersom de är 

delaktiga i skapandet såväl som i spridandet av kunskap (Berggren, personlig kommunikation 2010-

04-21). Enligt Dennnisdotter & Axenbrant (2006) tillhör inte företagets kunskap organisationen i sig 

utan det är oftast medarbetarna som står för kunskapen.  Detta är skälet till varför det är viktigt att få 

så många anställda som möjligt delaktiga i skapandeprocessen av berättelserna för att dessa ska bli 

lyckade. Det kan dock vara svårt att få alla delaktiga om alla inte är bekväma med att bli filmade och 

detta är något som företag måste ha med i beräkningarna. Det går inte att tvinga någon att delta för 

då kommer inte den personen känna sig bekväm och heller inte göra ett bra arbete. Däremot, om 

fler personer deltar i filmerna kommer allt fler våga och vilja delta i filmerna, de blir motiverade av 

varandras delaktighet och intresset för filmerna ökar.   

Genom de tre filmerna har de tre anställda fått tips genom filmerna som de annars inte skulle ha fått 

(Anställda, personlig kommunikation 2010-04-28).  

”Den interna Storytellingen i företaget är som ett läromedel, det gör så att vi anställda lär oss av 

varandra och att tips och idéer delas oss kollegor emellan.”(Anställd 3, personlig kommunikation 

2010-04-28) 

Berättelser kan ge anställda inom ett företag ovärderliga tips som annars skulle kunna vara svåra att 

sprida. Genom att göra detta internt med berättelser når tipsen ut till alla. Berättelser kan även ge 

anställda förklaringar till vissa skeenden samtidigt som de kan förtydliga problem som tidigare 

uppstått.  

Genom filmerna går det snabbare att lära såväl nya som äldre medarbetare det de behöver kunna i 

sitt arbete och om företaget (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). Detta stöds av 

Mossberg och Nissen Johansen (2006) som säger att om berättelserna är bra är det stor chans att de 

hjälper personalen eftersom att de berättas om och om igen och att budskap och kunskap därmed 

sprids till fler och fler.  Om ett företag väljer att använda sig av berättelser som SCA Packaging gör så 

skapas det en känsla av gemenskap bland personalen. Berättelser är ett effektivt sätt att lära ut och 

sprida kunskap inom en organisation. Kunskapen når ut till alla samtidigt som företagsledningen vet 

att alla får samma information och budskap. Berättelserna upplevs mer trovärdiga eftersom 

berättelserna kommer från de anställda, vilket kan skapa en större igenkänningsfaktor hos de 

anställda. De kan lättare ta emot budskapet om de själva kan ha upplevt situationen eller om det 

som berättas faktiskt hänt på riktigt.  
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De anställda (personlig kommunikation 2010-04-28) upplever att det är lättare att ta till sig 

budskapen om de sprids genom intresseväckande berättelser. Genom att använda sig av liknande 

filmer som SCA Packaging använder sig av kan företaget ”sälja” deras mål och visioner till de 

anställda. På detta sätt kan de sprida information om hur personalen ska arbeta och kommunicera 

med sina medarbetare såväl som till externa intressenter i strävan att uppnå företagets mål. Vid 

utformande av berättelserna bör avsändaren tänka på vilket budskap som ska sändas ut och vad som 

är poängen med filmerna för att de anställda ska kunna ta till sig vad som sägs på bästa sätt.  

 

5.2 Intern Marknadsföring 

Berggren (personlig kommunikation 2010-04-21) beskriver att personalen är företagets framgång och 

utan kompetent personal kan företaget aldrig bli framgångsrikt. Intern marknadsföring är förankrad i 

antagandet om att den externa marknadsföringens framgångar delvis är beroende av att företaget 

har nöjd och motiverad persona (Lings & Greenley 2009). Det innebär att de anställda har en stor 

inverkan på om företaget är eller kan bli framgångsrikt. Eftersom företagsledningen själv inte kan 

styra över företagets framgång ur denna synvinkel måste de satsa på sina anställda och detta kan 

göras genom den interna marknadsföringen. Det gäller att företagsledningen verkligen förstår värdet 

av sin personal och visar dem uppskattning samt att de får de anställda att se sig själva som en viktig 

del av företaget. 

Berggren (personlig kommunikation 2010-04-21) förklarar att det är viktigt att de anställda får ta 

ansvar och menar då att:  

”per automatik blir de anställda lite mer motiverade om de får vara delaktiga i företaget” 

(Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21).  

Empirin stöds av Arndt & Friman (1984) som menar att personalen måste motiveras för att det ska 

skapas kompetent och nöjd personal som är delaktiga och presterar bra på arbetet. Att få dem att 

prestera handlar om att få dem att utföra sitt arbete med hög kvalitet, detta kan göras genom att 

behandla de anställda som kunder och då tillfredställa deras behov. Detta kan i sin tur medverka till 

att företaget når framgång. Eftersom att motivationen är en central roll i intern marknadsföring är 

det alltså viktigt att företagsledningen förstår hur de ska motivera sina anställda för att få dem att 

prestera sitt bästa.  

 Att motivera sin personal kan göras på olika sätt, dels genom berättelser. Detta bekräftar även 

respondenterna från enkätundersökningen, där 47 procent (29 av 62) instämmer helt eller delvis 

med att deras motivation har ökat på grund av den interna Storytellingen (Enkätundersökning 2010-

05-03). Företag och dess ledning bör därför inse vikten av att motivera sina anställda. Dels för egen 
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vinnings skull i form av ett förhoppningsvis mer framgångsrikt företag men även för att få nöjd 

personal som trivs med sitt arbete.  

En företagsledning kan sträva mot att försöka få personalen att nå och förstå organisationens mål. 

Två sätt att göra detta är genom att motivera och utbilda de anställda (Rafiq & Ahmed 2000). Det har 

SCA Packaging valt att göra, företaget vill att deras anställda ska bli mer medvetna om företagets 

kärnvärden, deras bakgrund och mål (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). Genom att 

använda sig av intern Storytelling kan företag kommunicera ut företagets budskap till sina anställda. 

Genom detta sätt kan de anställda motiveras, dels för att de känner sig delaktiga eftersom de får 

information om företaget och att de blir uppmärksammande av företagsledningen. De anställda blir 

även utbildade och får större kunskap om företaget och exempelvis dess mål och kärnvärderingar. 

Även anställda inom SCA Packaging anser att de helt eller delvis har fått ökad kunskap om företaget 

sedan införandet av Storytelling och 80 procent (50 av 62) väljer att svara att de instämmer helt eller 

delvis om att kunskapen har ökat (Enkätundersökning 2010-05-03). Detta är ett tecken på att den 

interna Storytellingen kan göra skillnad, genom att anställda får betydligt mer kunskap vilket leder till 

att de känner sig mer delaktiga.  

 En viktig del inom intern marknadsföring är att vårda relationerna inom företaget och undvika 

uppdelningar mellan avdelningar. Det är också viktigt att relationen mellan anställda ska vara 

naturliga samt relationen mellan anställda och företagsledning (Melin 2002). Enligt en anställd har 

gemenskapen blivit bättre sedan införandet av intern Storytelling. Kollegorna sitter allt mindre 

uppdelade i olika avdelningar och samarbetar mer med varandra och numera delar kollegorna mer 

tips med varandra och gemenskapen överlag har blivit betydligt bättre (Anställd 3, personlig 

kommunikation 2010-05-03). Den anställdes resonemang stöds av 56,5 procent (35 av 62) av 

enkätrespondenterna som ansåg att gemenskapen har stärks genom den interna Storytellingen 

(Enkätundersökning 2010-05-03). Om uppdelningar avdelningar emellan reduceras samtidigt som 

relationen mellan anställda och även mellan anställda och företagsledningen förbättras kommer den 

interna miljön i företaget att förbättras. Gemenskapen blir bättre vilket gör att informationsspridning 

och samarbeten anställda emellan kan förbättras avsevärt och skapa en bättre arbetsplats. En ökad 

gemenskap leder även att fler tips och idéer delas mellan olika avdelningar och kollegor. Detta kan 

företaget tjäna på eftersom tips kan leda till idéer om hur ett problem kan lösas eller till att onödiga 

misstag undviks. Ett företag har mycket att vinna på en bättre gemenskap inom organisationen.  
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Spridning av information är väldigt viktig inom SCA Packaging. Berggren menar att:  

”som anställd är man inte är undanhållen någon information, utan informationen sprids öppet 

bland alla i personalen.” (Berggren, personlig kommunikation 2010-05-03)  

Att sprida ut information till en stor massa internt inom företaget kan vara problematiskt, det finns 

en risk för att blir budskapet blir rutinmässigt och företagsledningen vet inte hur informationen tas 

emot (Melin 1999).  Informationsspridningen måste då bli effektiv och mer genomtänkt för att 

informationen ska spridas till alla berörda (Lings & Greenley 2008). Eftersom det är lätt att 

kommunikationsproblem skapas är det därför viktigt för företagsledningen att satsa på att förbättra 

informationsspridningen. Detta har SCA Packaging insett och detta bekräftas av 

enkätundersökningen där hela 94 (58 av 62) procent säger att informationsspridingen har blivit 

bättre på grund av den interna Storytellingen (Enkätundersökning 2010-05-03). Detta kan bero på att 

genom att använda sig av intern Storytelling så blir inte budskapet inte lika tråkigt och rutinmässigt. 

Informationsspridningen blir också mer genomtänkt när man använder sig av intern Storytelling 

eftersom den är tidskrävande och kostsam därför blir det automatiskt att företagsledningen tar mer 

genomtänkta beslut.  

Det gäller att hitta sätt som gör att informationen når ut till hela personalen samtidigt samt att det 

sker på ett intresseväckande sätt. Om personalen blir bättre informerad sprids kunskap samtidigt 

som personalen blir mer motiverad till att göra ett bra arbete. Enkätundersökningen (2010-05-03) 

visar tydligt att de interna Storytelling- filmerna till stor del ökar informationsspridningen.  En ökad 

informationsspridning i företaget kan göra att kommunikationen blir bättre. När kommunikationen 

blir bättre är chansen större att budskapet når fram och att informationen sprids till alla berörda på 

ett mer intresseväckande sätt än exempelvis ett traditionellt nyhetsbrev.  

5.3 Kommunikation 

”Kommunikationen har blivit betydligt bättre och alla delar med sig av olika händelser de varit 

med om. Responsen på detta är att anställda lyckats ändra beteenden och fått hjälp vid olika 

situationer som de kanske annars inte fått.” (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21) 

Om ett företag väljer att satsa på att skapa en bra kommunikation som genomsyrar hela företaget 

påverkar detta företaget positivt. Fördelarna är att informationen då sprids bättre internt men 

framförallt att en gemenskap skapas kollegor emellan. Detta gör att en större förståelse skapas 

mellan anställda samtidigt som det sprids värdefull kunskap. Deal och Kennedy (1983) menar att 

kommunikation har en stor inverkan på huruvida ett företag kan eller kommer att bli framgångsrikt. 

Därför måste kommunikationen fungera och sammanföra alla delar i ett företaget både mellan 

kollegor och olika avdelningar. Att använda sig av berättelser gör att det blir lättare att kommunicera 
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och nå ut till alla, de anställda tar emot vad som skickas ut och de får då mer kunskap vilket gör dem 

mer delaktiga i organisationen. Samtidigt är berättelserna ett effektivt sätt att kommunicera på 

eftersom att alla mottar filmerna på ett enkelt sätt och på samma dagar varje vecka (Berggren, 

personlig kommunikation 2010-04-21). Genom att skicka ut berättelserna digitalt varje vecka skapas 

en rutin vilket gör att mottagarna på SCA Packaging ser det som en vana att några gånger varje vecka 

se på filmerna och det blir då en större sannolikhet att de anställda tar emot budskapet.  

Företag kan uppleva kommunikationsproblem i företaget och detta gäller även SCA Packaging där 

både Berggren (personlig kommunikation, 2010-04-28) och de tre anställda (personlig 

kommunikation, 2010-04-28) menar att det har funnits kommunikationsproblem i företaget. Om ett 

företag vill göra en förändring gällande kommunikationen bör de sätta upp mål för att sedan kunna 

se om det önskade resultatet uppnås. Målen med kommunikationen måste informeras till alla inom 

ett företag och även genomsyra hela organisationen. En kommunikation som inte är kopplad till 

något mål kan vara svår att genomföra (Larsson 2008). Detta kan vara ett skäl till att 

kommunikationsproblem skapas. Att sätta upp kommunikationsmål kan då vara ett sätt att förhindra 

detta. 

”Kommunikationsproblemet har varit att nå ut med information till alla de anställda i företaget.” 

(Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21) 

På SCA Packaging anser 76 procent (47 av 62) av de anställda att kommunikationen har förbättrats 

genom de tre filmerna och det var ingen som ansåg att kommunikationen inte hade förbättrats 

(Enkätundersökning 2010-05-03). Om företag använder sig av intern Storytelling kan detta alltså leda 

till en bättre kommunikation än vad som tidigare använts.  

SCA Packaging har inga direkt uppsatta mål med den kommunikation som den interna Storytellingen 

ska förmedla. Istället jobbar de efter devisen ”om alla visste vad alla vet, skulle alla veta mycket mer” 

(Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). Som tidigare nämnts bör ett företag ha specifika 

mål med sin kommunikation om den ska bli framgångsrik. Problemet kan vara att företag upplever 

att det kan vara svårt att sätta upp mål eftersom att de vill kunna mäta detta i siffror. Mål behöver 

inte enbart vara ett siffermässigt mål utan kan även vara ett mindre konkret mål som exempelvis 

ökad kunskap. Därför bör företag sätta upp någon form av mål att arbeta efter. SCA Packagings devis 

kan ses mål med deras kommunikation. 

För att kunna åstadkomma de mål som önskas med kommunikationen kan företag använda sig av 

kommunikationsmodellen AIDA. Även om denna modell främst används för ett externt syfte kan den 

även användas internt (O’Keefe 1990). Fördelarna med AIDA- modellen är att ett företag kan leda de 

anställda genom de fyra stegen och då lättare kunna kontrollera hur de anställda tar emot 

kommunikationen som sänds ut. För att nå framgång med AIDA- modellen bör företagsledningen i 
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första hand göra de anställda uppmärksamma på budskapet. Detta görs bäst om budskapet 

kommuniceras ut på ett intresseväckande sätt, vilket intern Storytelling bygger på.  

”Budskapen är personliga och annorlunda och berättelserna skapar intresse hos oss anställda, jag 

tycker kommunikationen påverkats positivt.” (Anställd 1, personlig kommunikation 2010-05-03) 

En berättelse kan alltså skapa uppmärksamhet genom att vara annorlunda, personlig och ha ett lite 

roligt inslag. Om företagsledningen lyckas skapa en uppmärksamhet ökar intresset hos de anställda 

som gör de mer mottagliga för budskapet som kommuniceras. Genom att öka intresset blir de 

anställda mer öppna för budskapet och viljan att lära sig ökar. Dessa stegen syftar sedan till de 

anställda ska gå till handling och ta till sig det utsända budskapet men även att de anställda sänder 

det vidare till medarbetare.  

5.4 Organisationskultur 

Om ett företag fokuserar på att skapa starka relationer mellan individer i organisationen och mellan 

individ och organisation kan det finnas mycket att vinna. En organisationskultur kan påverka hur 

människor agerar i en organisation (Bruzelius & Skärvad 2004). Om ett företag lyckas få de anställda 

till att agera på samma sätt bidrar det till att gemenskapen och delaktigheten bland de anställda 

ökar. Enligt anställda (personlig kommunikation 2010-04-28) på SCA Packaging har företaget en stark 

organisationskultur vilket har lett till att de anställda känner mer gemenskap och delaktighet i 

företaget. Att delaktigheten har blivit bättre bekräftas även av 66 procent (41 av 62) av 

enkätrespondenterna (Enkätundersökning 2010-05-03). På detta sätt vinner en organisation, som i 

SCA Packagings fall, ett engagemang bland medarbetarna. Genom att, som medarbetare, vara en del 

av en stark organisationskultur och känna att man är delaktig i att skapa denna leder det till att 

arbetet kan kännas mer meningsfullt. I längden kan mer engagerade medarbetare leda till en ökad 

motivation att göra organisationen framgångsrik. Om den anställde också vet att det företag man 

jobbar på är framgångsrikt, kan det leda till större trygghet i sin arbetssituation. Detta är då ett 

resultat av ett företags interna Storytelling. 

Genom att få medarbetarna att själva dela med sig av berättelser samt att få dem att medverka i 

filmerna skapar företagsledningen på detta sätt en ökad delaktighet som både företag och den 

anställde själv vinner på. Företagsledningen bör dock vara medveten om att denna ”delaktighet” 

möjligtvis inte uppskattas av alla anställda. Det finns anställda som anser att medverkandet i 

skapandet av berättelser inte ingår i deras arbetsroll samt att de inte känner sig bekväma gällande 

skapandet av filmerna. Detta kan vara skälet till att 6,5 procent (4 av 62) inte ansåg att deras 

delaktighet hade ökat efter införandet av intern Storytelling (Enkätundersökning 2010-05-03). Dessa 

anställda kan uppleva detta mer som en börda än något positivt. Därför är det viktigt att som 
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företagsledning inte tvinga någon till att delta i själva utformningen av den interna Storytellingen för 

det kan då skapas en motsatt effekt. 

En organisationskultur kan påverka ett företag på många olika sätt. Till exempel påverkar de 

värderingar och normer som finns inom en organisationskultur hur anställda väljer att agera i olika 

situationer (Bolman & Deal 2005). Genom organisationskulturen kan ett företag även få de anställda 

att agera enhetligt som i sin tur skapar en inverkan på företagets kommunikation både internt och 

externt. Därav blir det viktigt att skapa en stark organisationskultur om denna gemenskap och 

”likatänkande” vill uppnås. Det blir betydligt svårare för ett företag att bygga upp en stark 

organisationskultur om företagsledningen misslyckas med att skapa denna gemenskap. Därför kan 

det vara viktigt att företag hittar sätt som är bra på att ”lära ut” hur medarbetare ska tänka, handla 

och vara i en organisationskultur. Annars är det lätt att dessa värderingar eller budskap och visioner 

enbart förblir ord och aldrig riktigt tas emot av de anställda som något mer.  

De anställda (personlig kommunikation 2010-04-28) menar att sedan införandet av intern 

Storytelling har deras kunskap om företagets mål och värderingar ökat. För att kommunicera ut 

värderingar och budskap är intern Storytelling ett bra och mer intresseväckande sätt som gör att de 

anställda bättre tar emot dessa än att exempelvis använda sig av nyhetsblad. Genom att använda sig 

av berättelser kan en företagsledning förmedla värderingarna och budskapen på flera olika sätt som 

även det ökar troligheten för att de anställda förstår innebörden av dem och inte bara ser dem som 

ord.  

5.5 Internt varumärkesbyggande 

Genom berättelser kan företagets kärnvärden spridas. Dessa kärnvärden är en del av det interna 

varumärkesuppbyggandet (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21). Den interna 

marknadsföringen syftar till att bygga intern varumärkeskännedom och i sin tur bidrar ett internt 

varumärkesbyggande till starka konkurrensfördelar för organisationen externt (Mitchell 2002). Ett 

företags varumärkespersonlighet kan uttryckas genom deras kärnvärden. Det är individerna inom 

organisationen som är viktiga och det kan därför läggas mindre fokus på kärnverksamheten.  

Mahnert & Torres (2007) menar att internt varumärkesbyggande ska bidra till att de anställda förstår 

företagets personlighet och att de ska medverka till att det genomsyrar hela företaget. Detta innebär 

företagsledningen bör lägga vikt vid att se till de anställda och inse att de en stor del av 

varumärkesuppbyggandet. Genom att kommunicera ut vad företagets varumärke står för skapar 

även detta en gemenskap mellan de anställda och man försöker att få de anställda hängivna till 

varumärket. Ett syfte till detta är att få de anställda att ”vara” varumärket och få dem att förstå 

varför detta är viktigt. På detta sätt skapas det en mer emotionell koppling mellan 

företaget/varumärket och den anställde.  
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”De anställda är företagets varumärke även utanför sin arbetstid, de representerar alltid 

företaget.” (Berggren, personlig kommunikation 2010-04-21) 

Detta kan bli viktigt om de inte anställda förstår vikten av att kommunicera ut vad företaget står för 

på ett korrekt sätt. Då kan det leda till att varumärket bli skadat även externt. Genom ett 

användande av intern Storytelling kan ett företag på ett effektivt sätt kommunicera ut varumärket 

internt. Genom att öka varumärkeskännedomen hos de anställda så ökar deras lojalitet mot 

varumärket. 
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6 Slutsats 

Hur kan intern marknadsföring påverkas genom intern Storytelling? 

 

Utefter vår analys påverkas de tre delkomponenterna i intern marknadsföring: organisationskultur, 

kommunikation och internt varumärkesbyggande av tre nyckelfaktorer: gemenskap, motivation och 

delaktighet. För att den interna marknadsföringen ska vara välfungerande så måste det finnas en 

gemenskap mellan de anställda i organisationen, de anställda måste vara motiverade att göra ett bra 

arbete samt vara delaktiga i organisationen.  

Den interna marknadsföringens tre delkomponenter och de tre nyckelfaktorerna påverkar varandra 

åt båda håll. Detta innebär att om nyckelfaktorerna stärks så stärks även delkomponenterna och 

även tvärtom, som en uppåtgående spiral som ständigt förbättrar den interna marknadsföringen. 

Intern Storytelling kan på påverka dessa tre faktorer på ett intresseväckande och effektivt och 

därmed göra den interna marknadsföringen framgångsrik.  Utifrån detta har vi utformat en modell 

som visar dessa samband.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Egen B 

 

En välfungerande intern marknadsföring är viktig för ett företags framgång. Kommunikation, 

organisationskultur och internt varumärkesbyggande är de viktigaste delkomponenterna som den 

interna marknadsföringen byggs på och de är därför viktiga för företag att satsa på. I dessa tre 

komponenter har vi hittat tre gemensamma nyckelfaktorer som har stor betydelse för deras 

framgång. Intern Storytelling påverkar dessa samband på ett effektivt sätt genom att vara ett 

intresseväckande, nytänkande och ett mer övertygande kommunikationssätt. 

Om ett företag har en stark organisationskultur bidrar det till att gemenskapen och delaktigheten 

mellan de anställda ökar. Detta leder i sin tur till att de anställda får en ökad motivation att göra ett 
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bra arbete och därmed bidra till organisationens framgång. För att kommunicera ut värderingar och 

budskap är intern Storytelling ett bra och inspirerande sätt som gör att de anställda bättre tar emot 

dessa än att använda sig av mer traditionella verktyg som anslagstavlor eller informationsblad. Även 

kommunikation har en stor inverkan på huruvida ett företag kan eller kommer att bli framgångsrikt. 

De anställda har en avgörande inverkan på om kommunikationen fungerar väl. En välfungerande 

kommunikation visar att informationen sprids och genomsyrar hela organisationen och framförallt 

att det finns en gemenskap mellan de anställda. Att använda sig av intern Storytelling gör att det blir 

lättare för anställda att kommunicera med varandra. Att exempelvis få medarbetarna att själva dela 

med sig av berättelser samt att få dem att medverka i filmerna skapar företagsledningen på detta 

sätt en ökad delaktighet som både företag och den anställde själv vinner på. När företaget genom 

intern Storytelling sprider företagets kärnvärden och budskap kommer mottagarna vara mer 

uppmärksamma på budskapet och ta till sig det då det sprids på ett intresseväckande sätt. Internt 

varumärkesbyggande bidrar till att företagets personlighet kommuniceras och att de anställda förstår 

den och medverkar till att den genomsyrar hela företaget. De blir på detta sätt delaktiga i spridandet 

och de anställda förs ihop genom kommunikationen mellan de anställda. Då skapas en emotionell 

koppling mellan företaget/varumärket och den anställde.  

Utifrån vår modell kan slutsatsen dras att intern Storytelling på ett effektivt sätt påverkar de tre 

nyckelfaktorerna som i sin tur påverkar framgången av de tre delkomponenterna och därmed 

organisationens hela interna marknadsföring. Om organisationen har en välfungerande intern 

Storytelling leder det alltså på ett effektivt sätt till att de anställda känner gemenskap, att deras 

motivation att göra ett bra arbete ökar samt gör de anställda delaktiga i organisationen vilket ger en 

framgångsrik intern marknadsföring.  

6.1 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning i ämnet skulle det kunna vara intressant att studera skillnader mellan hur män 

och kvinnor reagerar på berättande genom intern Storytelling. Ett annat område att studera är om 

det finns skillnader på hur mottagarna påverkas av intern Storytelling påverkas beroende på ålder. 

Ett tredje intressant område att studera vidare inom är om mottagarna av den interna Storytellingen 

reagerar olika på grund av antal år de varit anställda i företaget.  

Vid en större studie skulle det kunna vara intressant att studera ett företag som väljer att 

implementera intern Storytelling och sedan följa denna utveckling. Att då kunna mäta effekterna 

kring skillnaderna före och efter införandet av intern Storytelling.  

Det vore också intressant att undersöka om företags användande av intern Storytelling även kan få 

effekter externt, eftersom den interna marknadsföringen även syftar till att få effekter externt.  
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Bilagor 
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Bilaga A – Intervjumall Barbro Berggren SCA Packaging (2010-04-21) 
  

Går det bra att spela in intervjun? 

Får vi använda oss av ditt namn i intervjun? 

 

På vilka sätt anser ni att er personal är viktig? 

Hur motiverar ni er personal? 

Har ni haft problem med kommunikationen i företaget?  

Har ni haft problem med att få fram organisationens budskap/mål till de anställda?  

Har ni haft någon form av inre problem i organisationen, såsom kommunikationsproblem? 

 

Hur definierar du intern Storytelling? 

Varför valde ni att börja arbeta med intern Storytelling? 

 Hur länge har ni arbetat med intern Storytelling? 

Hur arbetar ni med intern Storytelling?  

Hur utformar ni er berättelser?  

Använder ni er av sanna eller fiktiva berättelser? 

Vad ser ni är fördelarna och nackdelarna med att arbeta med intern Storytelling? 

Hur har den interna Storytellingen utvecklats över tiden på SCA Packaging? 

På vilka sätt tycker ni att Storytelling påverkar personalen i företaget?  

Hjälper Storytelling till att kommunicera ut och stärka ert varumärke internt? 

Vad har ni fått för feedback på er interna Storytelling?  

Vilka resultat vill ni nå med er Storytelling och känner ni att ni uppnår dessa? 

 

Vad tycker du krävs för att de anställda ska arbeta mot gemensamma mål? 

Tycker ni det är viktigt att framhålla företagets historia och bakgrund?  

 Är ni noga med att det finns uttalade riktlinjer/normer bland de anställda?  
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Bilaga B- Telefonintervjufrågor anställda SCA Packaging (2010-04-28) 
 

Vad har du för övergripande intryck av de tre filmerna?  

Har du upplevt att det har funnits kommunikationsproblem inom SCA? (isf förbättrats genom 

filmerna?) 

Tycker du att det har funnits andra problem inom SCA som har förbättrats på grund av de tre 

filmerna ni får varje vecka? 

Tycker du att gemenskapen har förändrats på något sätt på grund av de tre filmerna? 

Känner du att du har fått ökad kunskap om företagets mål och värderingar genom filmerna? 

På vilket sätt känner du att du och dina medarbetare påverkas av filmerna? 

 Känner du att filmerna är givande för ditt arbete? 

Känner du att filmerna har gett dig en ökad förståelse för dina medarbetare? 

Upplever du att det finns några nackdelar med att använda sig av denna typ av berättande inom 

SCA? 

Har du några övriga synpunkter? 
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Bilaga C- Enkätmall anställda SCA Packaging  

62 personer (2010-04-26 – 2010-05-03) 

 

Jag är: 

Man Kvinna 

Ålder: 

 20-30  31-40  41- 50  51- 60  61 och uppåt 

 

Nedan följer ett antal påståenden om vad de tre filmerna (Legenden, Kommuniké, Goda 

säljexempel) kan ha medfört.  

Ta ställning genom att välja en siffra mellan 1-5: 

Instämmer inte alls 1       2       3       4      5 Instämmer helt 

Gemenskapen inom SCA Packaging har stärkts  

Kommunikationen inom SCA Packaging har förbättrats  

Jag har fått en ökad kunskap om SCA Packaging 

Min motivation för att göra ett bättre arbete har ökat 

Min delaktighet i SCA Packaging har ökat 

Jag känner att berättelserna är givande för mitt arbete 

Informationsspridningen inom SCA Packaging har förbättrats 

 

Övriga synpunkter: 
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Bilaga D - Enkätsammanställning 

62 personer (2010-04-26 – 2010-05-03) 
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Övriga synpunkter: 

”Så länge som ledningen kommunicerar sina budskap och visioner på ett så pass dåligt sätt 

som de gör idag spelar det ingen roll hur många roliga och klämkäcka historier och 

meddelanden som marknadsgruppen skickar ut.” 

”Varför uppfinna hjulet två ggr. Bra med informations utbyte. Det svetsar dessutom 

samman företagets personal” 

”Kul att se sina arbetskamrater i filmerna och att vårt företag satsar på nytänkande 

lösningar!” 

”Det är bra med denna information” 

”Inte tillräckligt proffsigt” 

”Legenden bör läggas ner, det räcker med Kommuniké och goda säljexempel” 

 

 

 

 


