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Sammanfattning 

Corporate storytelling är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföring. Corporate Storytelling 

handlar om att använda berättelsen och berättelsetekniken för att beröra eller förändra i 

företaget eller organisationen. Man försöker att beröra kunderna emotionellt så att de kan ta 

till sig berättelsen och återberätta den via word of mouth. Beroende på målet kan man 

använda corporate storytelling som en metod, ett verktyg eller en strategi i 

marknadsföringsändamål. Corporate storytelling är ett bra sätt att särskilja sig från andra 

konkurrenter, då det är svårt att kopiera berättelserna, just därför att de är unika. 

Syftet med denna studie är att definiera hur Arlanda express kunder påverkas av deras externa 

corporate storytelling. Vi vill undersöka om och hur det påverkar kunderna i och med att det 

idag inte finns mycket forskning om detta. En av de bakomliggande orsakerna till detta är att 

det finns svårigheter i att mäta själva påverkanseffekten. Man kan inte göra det i siffror och 

diagram utan man får analysera, beskriva via ord och föra en diskussion. Vår målsättning med 

studien är att väcka ett intresse för detta ämnesområde och försöka skapa en förståelse om 

corporate storytelling och dess påverkan.  

För att uppfylla vårt syfte genomfördes en kvalitativ undersökningsmetod. Vi påbörjade 

studien med en intervju med Arlanda express marknadschef, Camilla Laaksonen, för att få en 

inblick i hur de arbetar med corporate storytelling och hur de hoppas att det skall påverka 

kunden. För att ta reda på hur deras kunder påverkas utfördes fokusgruppsundersökningar för 

att skapa en förståelse och för att föra en djupare diskussion för att i slutändan kunna urskilja 

ett beteendemönster och analysera svaren. Slutligen ska detta kunna besvara vår frågeställning 

där vi ska finna svaren på hur Arlanda express kunder påverkas utav deras externa corporate 

storytelling. Studien påvisade att man är mer benägen att återberätta en berättelse ifall 

produkten eller tjänsten är utav högengagemang prioritet. Arlanda express är enligt studien en 

lågengagemangs tjänst där kunden endast är intresserad av att komma till eller från 

flygplatsen. Vår studie visade dock att respondenterna återberättade berättelserna de hört men 

på grund av fel orsak, inte för att berättelserna i sig var intressanta utan för att själva idén med 

corporate storytelling i väntehallen var innovativt. Arlanda express är först i Sverige med att 

använda ljudduschar som en marknadsföringsmetod. Frågan är när det inte längre anses vara 

nytt, kommer spridningen att stanna upp? Studien konstaterade att det förmodligen kommer se 

ut så i framtiden, att spridningen inte kommer att vara lika effektiv.  

Nyckelord: Corporate storytelling, Storytelling org*, External communication, Marketing
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1. Introduktion 
Idag är marknadsföringen massexploaterad och företagen försöker nå kunderna via nya och 

innovativa sätt för att kunden ska kunna ta till sig reklamens budskap. Som kund utsätts man 

dagligen för reklam som upplyser oss om vad som är bra, vad som är rätt i tiden, vad som är 

modernt, miljövänligt, vad som är accepterat samt olika produktnyheter som ständigt kommer 

in på marknaden (Andersson, 2009). Detta styrker Kotler (2006) och menar att dagens 

potentiella kund blir utsatt för marknadsföring cirka 300 gånger per dag och därför gäller det 

för företag att synas i mediebruset. I en annan undersökning har man kommit fram till att en 

EU- medborgare i genomsnitt ser trehundrafemtio reklamfilmer i veckan på TV (Hallberg, 

2002). Detta får som konsekvens, att många av dessa reklamfilmer misslyckas att fånga 

kundernas uppmärksamhet. Enligt Johannesson (1998) misslyckas 80-85 procent av all 

reklam med att nå kunden på grund av de utvecklade försvarsmekanismerna kunderna har 

utvecklat för att avskärma sig. 

 

1.1. Tidigare forskning 

1980 började forskarna intressera sig för corporate storytelling och då främst som en del av 

organisationskulturteori där corporate storytelling användes för att förstå organisationens 

kultur. Forskningen har bedrivits internt och det har utförts forskning om hur corporate 

storytelling skapar en mening i arbetslivet (James & Minnis, 2004). Det har även genomförts 

forskning om hur corporate storytelling kommunicerar företagets värderingar och ideal så att 

de anställda ska veta hur de ska bete sig i arbetet. Berättelserna kan ge indirekta direktiv för 

hur personalen ska hantera problemlösningar och hur de ska ta beslut som stämmer överrens 

med företagets värderingar och normer (Collison & Mackenzie, 1999). Många forskare 

betonar att corporate storytelling är effektivt att använda internt, det vill säga inom en 

organisation som exempelvis vid förändringsarbeten, vid motivering av sin personal samt vid 

kunskapsutbyte. Det går att konstatera att det finns oerhört med visdom i berättelserna som 

berättas. James & Minnis (2004) påpekar att chefer och företagsledningar kan använda sig av 

historierna för att få kunskap om misslyckanden, hur andra lyckats och vilka budskap andra 

företag förmedlar. Denning (2006) har forskat om hur corporate storytelling kan minska 

avståndet mellan företaget och personalen för att ett bättre samspel ska ske i organisationen. 
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Mindre forskning har utförts om hur corporate storytelling fungerar i marknadsföringssyfte 

och hur organisationer använder corporate storytelling externt mot sina kunder. Extern 

användning av corporate storytelling brukar oftast bara nämnas i anslutning eller som ett 

komplement till den interna användningen. Tidigare fokuserade HRD (human resource 

development) sin forskning på vilka tekniker det går att använda sig av för att kunden ska ta 

till sig berättelsen men inte hur berättelsen når dit. Ännu mindre forskning finns om hur den 

externa corporate storytellingen påverkar företagets kunder. 

 

1.2. Begreppet Corporate storytelling 

Företag måste hitta den bästa tänkbara marknadsföringsmetoden för att nå kunden i dagens 

läge, en metod som skiljer sig från mängden. Corporate storytelling är en metod som företag 

har börjat använda allt mer frekvent för att försöka särskilja sig från sina konkurrenter. 

Corporate Storytelling är en berättelse som bygger på en sann händelse som inträffat i ett 

företag. Berättelsen är en marknadsföringsteknik och vänder sig till de emotionella sidorna 

hos kunderna. Berättelserna används i många syften bland annat för att stärka den interna 

delen i företaget, genom att motivera och sända ut kärnvärdena till personalen eller förmedla 

ut ett budskap externt till kunderna (Denning, 2006). Berättelserna ska alltså skapas inom 

organisationen och ska handla om någonting som på olika sätt berör företaget för att man 

emotionellt skall beröra kunden (Bourghardt, 2009). Berättelserna som skapas och används i 

företaget ska hålla sig till sanningen och i berättelserna ska det finnas budskap med klara 

meningar (Denisdotter, 2009).  

 

Corporate storytelling är effektivt att använda då information i en berättande form gör det 

lättare för berörda parterna, anställda eller kunder att minnas och ta till sig den (Dahlin, 2009). 

Enligt Denisdotter (2009) minns människan en berättelse tre gånger mer än fakta och siffror.  

Berättelsen ska beröra åhörare emotionellt för att framkalla känslor hos denne, som i sin tur 

blir mer benägen att återberätta berättelserna. Det är det företag försöker att uppnå, de vill att 

kunden skall berätta vidare och sprida en god ”word of mouth”. Word of mouth är ett verktyg 

där människor påverkar varandra då man berättar vidare en berättelse eller en egen erfarenhet 

om en produkt eller tjänst. Kunden berättar alltså vidare till en annan konsumtent. Detta har 

blivit ett effektivt verktyg som företag vill utnyttja då de traditionella medieverktygen förlorar 

sin genomslagskraft till följd av att kunden blivit allt mer medveten om reklampåverkan 
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(Torstenson, 2006). Berättelserna ska kunna berättas om och om igen utan att kärnbudskapet 

förloras (James & Minnis, 2004). Därför ska berättelserna vara korta, dels för att de berörda 

parterna ska minns dem lättare samt för att reducera risken för misstolkningar (Yannis, 2002). 

 

1.3. Fallet Arlanda Express 

Corporate storytelling har stor potential ur många synvinklar och ämnesområdet är relativt 

outforskat ur det externa perspektivet, dock har det blivit ett mer uppmärksammat begrepp de 

senaste åren. Hansen & Kahnweiler (1993) anser att forskningen borde fokusera på om 

branscher har liknande historier och de två forskarna anser att forskningen borde studera den 

externa användningen av corporate storytelling eftersom många studier hittills har behandlat 

intern användning. Forskning av den externa användningen har fokuserat på corporate 

storytelling som en del av varumärkesbyggande (Denning, 2006). Corporate storytelling i 

varumärkesbyggande syfte handlar om att använda företagets berättelser för att ge mer värde 

åt varumärket. När företaget använder corporate storytelling berättas berättelserna av de 

anställda, av kunderna och av återförsäljarna eller på annat vis. Denning (2006) påpekar att 

corporate storytelling i hög grad styrs av abstrakta faktorer som word of mouth eller från en 

trovärdig tredjepart. Men Denning (2006) går inte vidare med hur corporate storytelling 

konkret används externt och hur processerna ser ut, forskaren går inte heller vidare med hur 

kunden påverkas av denna marknadsföringsmetod.  

 

Forskning som berör företagets externa användning av corporate storytelling saknas, såsom 

hur det påverkar kunden och dennes val. Därför vore det av intresse att belysa den externa 

användningen av corporate storytelling och undersöka hur berättelserna påverkar kunden. 

1.4. Studiens syfte 

Vi vill i vår studie fokusera på ett fall och har valt att arbeta med Arlanda Express som är ett 

snabbtågstransportmedel till och från flygplatsen. De använder sig av corporate storytelling 

som marknadsföringsmetod för att nå sina kunder. Vi kommer att utföra en intervju med 

marknadschefen Camilla Laaksonen för att beskriva hur Arlanda express arbetar idag med 

corporate storytelling. Vi valde detta företag för att de har konkreta exempel på tillämpning av 

corporate storytelling. 
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Arlanda Express invigdes i november 1999 och förbättrade transporten mellan Stockholm 

central och Arlanda. Sedan dess har det varit möjligt att ta sig från Stockholm central till 

Arlanda på endast 20 minuter och detta på ett av de miljövänligaste sätten. Arlanda Express är 

ett företag som använder sig av corporate storytelling på sitt unika sätt, då de är först i Sverige 

med att förmedla sina historier genom ljudduschar. Med modern teknik riktas ljudet så att 

endast de passagerare som sitter i ”storyduschen” kan höra de olika historierna som Arlanda 

Express vill förmedla om sig själva utåt. Fördelen med denna metod är tekniken som riktar 

ljudet mot kunden i ljudduschen och därmed inte stör andra kunder, som eventuellt inte vill 

höra storyn. Det bästa sättet enligt Lexter, företaget som anordnade ljudet i ljudduschen, att 

jämföra vanligt ljud och riktat ljud är som att jämföra en ficklampa och en glödlampa. Då de 

menar att en glödlampa lyser upp hela rummet, medan en ficklampa koncentrerar ljuset på en 

specifik punkt (Lexter, 2009).  

 

Själva storyduschen ser ut på det viset att man har placerat två passagerarstolar, precis som 

dem på tågen, i vänthallen. På stolarna finns sex knappar, tre av dem på svenska och tre på 

engelska, varje knapp representerar en berättelse. Uppe i taket har man placerat dessa 

innovativa högtalare som koncentrerar ljudet till de två passagerarstolarna och bara en meter 

bort från dem hör man mycket sämre. Väl på plats tillåts kunden att välja en story och höra på 

den i lugn och ro. Effekten av det koncentrerade ljudet gör att man endast kan höra det, och 

omgivningen isoleras nästan bort, där av namnet ljuddusch. 

 

Ett exempel av en berättelse i storyduschen är ” Nu ska jag berätta om två systrar från 

Jämtland som har hittat på en alldeles egen Arlanda express lek. Det är tioåriga Sofie och 

tolvåriga Sandra från en by nära Östersund. Man kan säga att de är resvana eftersom de bor på 

landet. Barn på landet vet vad det betyder att åka bil och buss. Skjutsa, hämta, lämna är 

någonting självklart i deras och föräldrarnas värld. I bilen har de utvecklat alla möjliga lekar 

och tävlingar för att få tiden att gå och flickornas mamma som är lärare tycker att det är bra att 

döttrarna lär sig någonting samtidigt. Eftersom barnen alltid åker gratis på Arlanda express så 

tar familjen alltid snabbtåget när de åker till och från Arlanda på sina resor. På alla Arlanda 

express tåg finns en hastighetsmätare i taket som med jämna mellanrum visar digitalt hur fort 

tåget åker. Då gissar var och en vilken hastighet som kommer att visas härnäst. Är det 195 

kilometer i timmen eller 197 eller kanske 201? Tolvåriga Sandra för alltid protokoll och 

räknar ut vem som vinner. Den som kommer närmast den riktiga hastigheten flest gånger har 



7 

 

vunnit. Vem som vinner, ja det är alltid barnen men flickornas mamma är också nöjd eftersom 

flickorna samtidigt lär sig om hastighet och kilometer i timmen. Dessutom är det inte varje 

dag som man färdas i farter kring 200 kilometer i timmen.” (Arlanda express, 2009).  

 

Detta är en av berättelserna som finns att välja bland då man sitter i ljudduschen. Detta är en 

typiskt corporate storytelling berättelse där man inte direkt berättar om sina fördelar och vad 

man är bra på utan det kan man tolka ur historien. Via denna berättelse kan vi urskilja att 

Arlanda express vill förmedla budskapet att de är det snabbaste alternativet till och från 

Arlanda, att de är barnvänliga och att det är gratis för barn. Det här är bara ett exempel på en 

berättelse där man tar fram olika fördelar. Det finns andra berättelser som påpekar andra 

fördelar som Arlanda express vill framföra som exempelvis kundvänlighet. Precision när det 

gäller tid och säkerhet.  

 

Arlanda Express använder sig av corporate storytelling för att förstärka kundens upplevelse 

och förhoppningsvis göra resan minnesrik, vilket i sin tur leder till att varumärket blir starkare 

och företaget får nya kunder (Mossberg, Johansen, 2006). Dagens konkurrens tvingar företag 
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att differentiera sig för att skapa relationer med kunderna, men även minnesrika upplevelser, 

vilket man försöker med ljudduscharna. Detta är så kallade ”wow-upplevelser”, vilket innebär 

upplevelser som är utöver andra (Mossberg, 2003).  

 

Vi vill utforska hur Arlanda express corporate storytelling påverkar kunden och för att få reda 

på detta måste kunderna ha kontakt med tjänsten. För att skapa en attityd gentemot en produkt 

eller tjänst krävs att kunden tidigare har erfarenheter av produkten eller tjänsten innan en 

attityd kan skapas. I sin tur binder attityden ihop kundens tanke och dennes beteende (Fill, 

2002), alltså att kunden köper tjänsten eller produkten. 

  

Studien kommer att beröra både företagets synvinkel samt kundernas. Vilka avsikter har 

Arlanda express med sin externa corporate storytelling, vilka insatser har gjorts och hur ser 

utfallet ut? Fokusen kommer att ligga på utfallet, hur kunderna påverkas av denna sorts 

marknadsföring där en diskussion kommer att föras för att skapa en förståelse för denna 

påverkan.  Den specifika frågeställningen är: 

 

� Hur påverkas kunderna av Arlanda express externa corporate storytelling? 

  

 

2. Metod 
Studiens syfte besvaras lämpligast via en kvalitativ undersökning då det är svårt att få mätbara 

resultat i siffror i denna sorts studie. Enligt Jacobsen (2002) är en kvantitativ undersökning 

baserad på statistik medan den kvalitativa metoden skapar en bättre förståelse för ett 

ämnesområde med ord. Vi strävar efter att skapa en förståelse för hur kunden påverkas utav 

Arlanda express externa corporate storytelling. Risken med corporate storytelling då man 

lanserar marknadsföringsstrategin externt är att man inte kan genomföra mätbara resultat 

genom siffror (Andersson, 2009). Det är svårt att mäta hur kunden påverkas (Andersson, 

2009) och hur denne upplever tjänsten som Arlanda express erbjuder. Denscombe (1996) 

anser att det är lättare för respondenter att föra fram sina erfarenheter och åsikter genom en 

diskussion istället för enkätundersökningar.  
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Vi kommer av denna orsak utföra en intervju med Arlandas Express marknadschef, Camilla 

Laaksonen för att tydliggöra hur Arlanda express arbetar med extern corporate storytelling. Vi 

kommer därefter använda oss av fokusgrupper för att försöka ta reda på hur Arlanda express 

kunder påverkas av deras corporate storytelling. Vi vill fånga kundernas känslor för att kunna 

analysera hur denna marknadsföringsmetod påverkas deras val. 

 

Vi eftersträvar inte att finna en lösningsstrategi, det vill säga hur Arlanda express borde arbeta 

med corporate storytelling externt, utan syftet är att skapa en förståelse och föra en diskussion 

om hur kunden påverkas utav marknadsföringsmetoden.  

 

 

2.1. Vetenskapligt synsätt 

Vårt syfte med studien är att skapa en förståelse för kundernas attityder och känslor gentemot 

denna typ av marknadsföring, det vill säga corporate storytelling. Vi kommer därmed att 

använda oss utav ett hermeneutiskt synsätt. Enligt författarna Saunders, Lewis & Thornhill 

(2003) menar att detta samhällsvetenskapliga synsätt har sin prägel i hur kunderna tänker samt 

handlar och ska sättas in i ett helhetsperspektiv.  

Inom hermeneutiken är tolkningen den essentiella utgångspunkten. Man ska förstå alla delar 

för att kunna sätta in situationen i ett helhetsbildsperspektiv (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2003). Alvesson & Sköldberg (1994)  understryker att man måste förstå delarna för att kunna 

skapa en helhetsuppfattning. Författarna betonar att utan förståelsen för delarna kan man inte 

få en helhetsuppfattning. Författarna påpekar att man under arbetets gång får en tydlig 

förståelse för sitt studieobjekt i och med att man blir mer påläst och mer kunnig inom 

ämnesområdet vilket ger en djupare förståelse.  

 

2.2. Tillvägagångssätt  

För att skapa och finna förståelse för begreppet corporate storytelling valde vi att påbörja 

detta arbete med att studera vad begreppet egentligen innebär samt hur företag använder sig 

av det. Vi utförde även intervjuer med konsulter som dagligen arbetar med extern corporate 

storytelling för att få en djupare förståelse vad begreppet innebär och få en klarare bild. Vi 

gjorde oss insatta i långt forskningen har kommit inom detta ämnesområde och fann att det 
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återstår forskning om det externa arbetet med corporate storytelling. Vi fann även att få 

studier har gjorts gällande hur kunden påverkas utav denna marknadsföringsmetod. Enligt 

konsulterna vi intervjuade visade det att den bakomliggande orsaken till detta var att det är 

svårt att mäta effekten vilket är det som är det komplexa med corporate storytelling. Utöver 

denna komplexitet finns det även en ekonomisk risk med corporate storytelling nämligen att 

den inte ger en tillräcklig utdelning eller att utdelningen dröjer i och med att det kan ta en tid 

tills berättelserna har etablerats externt.  

 

Vi etablerade kontakt med Camilla Laaksonen som är marknadschef på Arlanda express och 

utförde en intervju med henne. Detta gav oss en illustration kring företaget arbetar med 

corporate storytelling samt varför de har valt denna marknadsföringsmetod. För att få svar på 

vår forskningsfråga har vi valt att utföra en fokusgruppsundersökning, för att ta reda på hur 

kunderna uppfattar och påverkas utav Arlanda express corporate storytelling.  

 

 

2.2.1. Intervju 

För att ta reda på hur Arlanda express arbetar med corporate storytelling utfördes en intervju 

med Camilla Laaksonen på dennes arbetsplats 2009-05-15. Detta för att skapa en komfortabel 

miljö för henne. 

 

Vi gav respondenten utrymme att styra svaren individuellt och hade endast en helhetsbild för 

vilka frågeområden vi ville ha besvarade. Det måste finnas utrymme för följdfrågor vilket är 

fördelen med att ha ledig intervjuform. Fransson och Ekholm (2005) påpekar möjligheten att 

via följdfrågor få ett klart och tydligt svar, vilket minimerar risken för omtolkningar. Enligt 

Ekholm och Fransson (2005) är det viktigt i slutet göra en sammanfattning av intervjun 

antingen på plats eller i efterhand för att se till att svaren har tolkats på ett korrekt sätt samt att 

inga väsentligheter glömts bort, vilket vi gjorde med denna intervju för att ingen missvisande 

bild utav intervjun skulle ges ut. Vi frågade Camilla Laaksonen om lov att offentliggöra 

intervjun, vilket beviljades . Vi har även framhävt att intervjuns avsikt endast är att tillgodose 

studiens syfte och inte kommer att användas för andra ändamål. Camilla Laaksonen godkände 

bandinspelning som låg i syfte att underlätta intervjubearbetningen och samtidigt förklarades 

för respondenten att en sammanfattning kommer göras utav intervjun och få ett godkännande 
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innan studien kan fortgå. Detta styrker Fransson och Ekholm (2005) att man skall göra för att 

ytterligare reducera risken för misstolkningar. Intervjun med Camilla Laaksonen finns 

transkriberad i examensarbetet som en bilaga.  

 

2.2.2. Fokusgrupp 

Enligt Wibeck (2000) är det grundläggande att utföra en noggrann planering när man skall 

utföra en fokusgruppsundersökning. Studieobjektet måste vara genomtänkt och utifrån detta 

utnämner man fokusgrupper. Intervjuerna kan styras strukturerat eller ostrukturerat. Vid ett 

strukturerat tillvägagångssätt styr moderatorn, det vill säga intervjuledaren gruppen och vid en 

ostrukturerad intervju diskuterar gruppen mer fritt. Vi valde att utgå från ett strukturerat 

perspektiv, det vill säga att vi redan i förväg hade bestämt frågor vi ville ta upp med 

fokusgruppen. Vi använde oss även utav följdfrågor beroende på om det behövdes för att 

erhålla ett tydligare svar eller för att fördjupa oss i en fråga.  

 

Respondenterna till fokusgruppsundersökningen valdes ut på Arlanda express vänthall. Detta 

för att de alla har åkt med expresståget eller ska åka för första gången och för att själva 

ljudduscharna befinner sig i vänthallen. Vi ansåg att detta var till fördel för vår studie samt för 

Arlanda express då vi inför denna studie måste finna de befintliga kunderna för att ta del av 

deras uppfattningar. Denna metod kräver en grupp där respondenterna är likvärda för att 

studien skall lyckas (Wibeck, 2000). Respondenterna fick en presentation av vårt ämnesval 

samt en inbjudan att delta i fokusgruppsundersökningen. 

 

Wibeck (2000) anser att studien blir fullbordat då man använder sig av fler fokusgrupper med 

färre antal. Författaren anser att antalet deltagare per grupp inte ska vara mer än fyra till sex 

personer. Detta för att en djupare diskussion skall skapas och för att alla ska få sina åsikter 

hörda. Vi bjöd in tolv respondenter totalt som delas upp i två grupper. Anledningen till att vi 

valde sex deltagare per grupp, det vill säga maxantalet för en intimare diskussion, var för att 

minimera risken att respondenterna inte skulle vara färre än fyra då vi var tvungna att räkna 

med bortfall ifall någon inte skulle dyka upp. De båda fokusgruppsundersökningarna 

genomfördes samma dag och ägde rum den 11 juli på Amaranten i hotellobbyn som ligger 

centralt beläget i Stockholm. Första gruppen skulle befinna sig där klockan 11.00 och andra 

gruppen klockan 13.00.  
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Enligt Wibeck (2000) ska man dokumentera intervjun helst med en bandspelare för att 

respondenterna därmed glömmer bort att de blir avlyssnade och diskuterar mera avslappnat. 

Vi bandade samtalen samtidigt som vi under intervjuerna förde anteckningar. 

Sammankomsten på Amaranten inleddes med att ännu en gång förklara för respondenterna 

vad det är för studie vi gör och kort presentera oss själva. Vi förklarade även vad som 

förväntades utav dem och respondenterna fick presenterna sig själva för att de skulle känna 

sig mer bekväma med varandra. Vi klargjorde att vi ville föra en öppen men strukturerad 

diskussionsform, där vi hade rollen som moderatorer. En moderator, som nämndes innan, styr 

intervjustrukturen med ställer sig utanför diskussionen (Denscombe, 1998). Frågorna som var 

underlag för intervjuerna återfinns i Bilagorna. Syftet med fokusgruppsundersökningen är att 

analysera svaren och finna ett mönster utifrån intervjun för att besvara syftet och 

frågeställningen. 

 

2.3. Teoretisk referensram 

Vi har valt att använda oss av denna självframställda modell som utgår från Shannon´s och 

Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2003). Vi valde den för att den steg för steg 

beskriver hur det går till då ett företag vill förmedla ut ett budskap. Första steget är alltså att 

budskapet ska vara intressant, begripligt och användbart. Detta har Arlanda Express lyckats 

med då de har intressanta företagsberättelser som de förmedlar ut. Det är även väldigt tydliga 

då en klar röst berättar berättelserna i en lagom takt, och slutligen är de användbara därför att 

de förmedlar företagets värderingar. Detta leder i sin tur förhoppningsvis till att mottagaren 

blir intresserad av företagets tjänst, tycker om den, förstår den och vill åka med Arlanda 

Express tåg i framtiden. Kanalen är mycket speciell då Arlanda Express använder sig av sina 

unika ljudduschar. Självklart har de en egen hemsida och kundservice och så vidare men vi 

koncentrerar oss på ljudduscharna. De är både tillgängliga och effektiva då en resenär kan 

höra dessa historier samtidigt som de väntar på tåget. Det är en situation då resenären är 

tillgänglig för denna sorts information eftersom att det inte finns mycket annat brus som kan 

störa personen. Alltså är platsen perfekt för dessa ”storyduschar”, då mottagaren är mottaglig 

på denna plats.  

 



13 

 

För att bekräfta detta utfördes intervjuer i form av fokusgrupper för att se hur effektiv denna 

metod är. Även reaktionen av att ha tagit åt sig denna sorts marknadsföring skulle kunna 

mätas någorlunda genom denna fokusgrupp. Med andra ord tycker vi att denna modell är 

lämplig till vår studie därför att vi hoppas att delvis kunna mäta effektiviteten av Arlanda 

Express corporate storytelling marknadsföring, på detta sätt.  

 

Figur 1, en bearbetad modell utav Shannon´s och Weavers kommunikationsmodell. (Fiske, 

2003).  
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3. Resultat  

3.1. Intervju med Camilla Laaksonen 

Camilla Laaksonen berättar att Arlanda express tidigt började använda corporate storytelling 

och att de använder det som ett komplement till deras traditionella marknadsföring. De 

använder verktyget både internt och externt. Camilla Laaksonen anser att man måste finna 

nya tillvägagångssätt för att nå sina kunder och detta var ett sätt som var lämpligt för deras 

företag. Arlanda express ville stärka sina kärnvärden på ett annorlunda sätt gentemot 

kunderna och det lyckas de med genom att använda sig utav corporate storytelling då kunder 

är mottagligare för information eftersom de själva väljer om de vill ta del utav informationen.  

 

Camilla Laaksonen anser att man finner de bästa berättelserna genom att involvera både 

personalen och kunderna, Arlanda express har samlar in berättelser utav de anställda och ifrån 

kunder. Kunderna har exempelvis blivit ombedda att skicka in en rolig berättelse de har varit 

med om då de har åkt med Arlanda express. Camilla Laaksonen markerar att det är viktigt att 

man skapar engagemang både hos personalen samt hos kunderna för att tillgodose företagets 

bästa.  

 

Camilla Laaksonen beskriver att man kan nå kunderna på många olika sätt. Arlanda express 

har valt att använda sig utav TV-skärmar ombord på tågen, ombordtidningar, hemsida, olika 

affischer och skrifter samt en storydusch. Hon berättar att då Arlanda express lanserade denna 

storydusch blev det en succé och ett oerhört uppmärksammat fall i och med att de var de 

första i Sverige som använde sig utav en storydusch. 

 

Enligt Camilla Laaksonen är corporate storytelling en bra strategi som passar företaget 

utmärkt i och med att man kan särskilja sig från konkurrenterna. Hon påpekar dock att man 

måste vara ihärdig och ha tålamod då man använder sig utav corporate storytelling i och med 

att det tar lång tid tills man får berättelserna etablerade på marknaden. Det Arlanda express 

vill åstadkomma via corporate storytelling är en tillit mellan företaget och dess kunder samt 

vill de få lojala kunder som alltid väljer Arlanda express då de ska till och från flygplatsen. 

Hon betonar även att detta i sin tur leder till en god word of mouth utav de lojala kunderna 
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som blir ambassadörer för själva företaget och sprider positiva erfarenheter om Arlanda 

express till familj och vänner, vilket är den bästa marknadsföringen för ett företag.  

 

Vid förfrågan vem det är som bär ansvaret för att berättelserna skall spridas anser Camilla 

Laaksonen att det är hennes ansvar som marknadschef, hon kombinerar detta ansvar med sitt 

dagliga arbete. Ibland tillsätter de extra personal vid behov då de ska få fart på historierna 

eller förnya dem. Men hon understryker att personalen måste vara engagerad och föregå med 

ett gott exempel, dels för att berättelserna som sänds ut skall överrensstämma i verkligheten 

och dels för att personalen i sin tur ska sprida berättelserna vidare. Förhoppningsvis avslutar 

Camilla Laaksonen med att poängtera att även kunderna skall sprida vidare berättelserna.  

 

 

3.1.1. Spridning av berättelserna 

Nedanstående modell av Grönroos har vi bearbetat. Vi har utarbetat den utifrån resultatet från 

intervjun med Camilla Laaksonen. Modellen återger hur Arlanda Express 

arbetstillvägagångssätt för att sprida ut sina berättelser och nå sina kunder externt ser ut. Detta 

tillvägagångssätt styrks även av våra tidigare intervjuer med corporate storytelling 

konsulterna som också menar på att det går till på ett liknande sätt. Företaget implementerar 

corporate storytelling med hjälp av en konsult, i toppen av hierarkin som sedan sprids nedåt.  
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Figur 2, bearbetad modell av Grönroos modell ”The marketing of services triangle” 

(Grönroos, 2000). C.S. står för corporate storytelling. 

 

Implementering och systematisk användning av corporate storytelling vare sig det är för 

intern eller extern användning sker inte på en dag, vilken man kan förstå av modellen. Det 

krävs tid att arbeta in användningen av corporate storytelling och ledningen måste vara 

ambitiös för att det överhuvudtaget ska fungera och ge resultat. När företaget börjar använda 

corporate storytelling externt finns det flera faktorer som företaget måste ha i åtanke, 

samtidigt som de måste våga ta de risker som finns när företagets berättelser ska börja 

användas externt. Risken finns alltid att fel berättelser och fel budskap förmedlas ut till 

kunderna och det kan vara svårt för företaget att kontrollera sådana händelser. Därför är det 

viktigt att anställa professionella som arbetar med ämnet och som arbetar för att minimera 

risken. Samtidigt kan det ta tid innan utdelning av berättelserna visar sig, vilket medför en 

viss ekonomisk risk för företaget. Företaget bör ha en stor kontroll över berättelserna som 

används externt genom att skapa noga strukturerade berättelser där budskapet är tydligt och 

som inte kan förloras vid spridning. Samtidigt ser företaget till att originalberättelsen alltid 

finns tillgängliga och att de kontinuerligt kommuniceras ut för att på så vis försäkra sig om att 

rätt budskap förmedlas.  

 

3.2. Fokusgruppens åsikter 

De två fokusgrupperna bestod av fyra respektive fem deltagare, exklusive författarna. 

 

Vår fokusgruppsundersökning visade att de flesta av respondenterna hade åkt med Arlanda 

express ett flertal gånger och väljer generellt detta alternativ. Få utav respondenterna hade 

endast åkt med Arlanda express som en engångsföreteelse. Anledning till konsumering utav 

Arlanda express var i de flesta fall att det är det uteslutande snabbaste sättet att ta sig till och 

från Arlanda, men även på grund utav uteslutningsmetoden då andra alternativ inte fanns 

tillgängliga, såsom exempelvis taxi. Tydligt exempel var då en av respondenterna sa följande: 

 

Pappa skulle hämta mig på Arlanda men han fick förhinder på jobbet vilket ledde till att jag 

fick ta mig hem på egen hand. Jag hade inte mycket pengar kvar och fick ta Arlanda express, 

vilket var första gången jag åkte med dem.  
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Då vi diskuterade huruvida respondenterna kom ihåg historierna från storyduscharna blev vi 

positivt överraskade, då nästan alla svarade att de tydligt kom ihåg historierna. Flertalet av 

dem kunde även återberätta olika historier där huvudbudskapen bars fram, även om historien 

inte var identisk med den i själva storyduschen. Med detta kunde vi konstatera att Arlanda 

express corporate storytelling via storyduscharna var effektiv, då våra respondenter kom ihåg 

deras historier och även kunde berätta om dem.  

 

Då vi frågade om de brukar berätta historierna vidare till sina bekanta blev vi än en gång 

positivt överraskade då alla hade berättat om storyduscharna minst en gång till någon bekant. 

Detta hade de gjort på grund av att de aldrig tidigare varit med om denna sorts 

marknadsföring och ville dela med sig av erfarenheten till bekanta. De flesta tyckte att det var 

en rolig grej, och berättelserna hade etsat sig fast hos de flesta. En av respondenterna sa: 

 

Det här var en helt ny grej för mig, jag blev först överraskad, men sedan även nyfiken då jag 

satt kvar och lyssnade klart på hela historien. Genialiskt tycker jag! 

 

Vi pratade även om hur rakt på sak, eller hur jobbiga berättelserna var med deras budskap. Vi 

kunde tillsammans komma överrens om att ingen tyckte att de var på något sätt jobbiga och 

att alla uppfattade om inte all, så delar av budskapet i berättelserna. Detta är precis vad 

corporate storytelling går ut på och flera bekräftade att just för att berättelsen inte var jobbig 

stannade de kvar och lyssnade på hela berättelsen och även därför kanske de kommer ihåg den 

så pass mycket bättre än annan reklam. En av respondenterna sa: 

 

Det här är tusen gånger lättsammare och skönare att lyssna på än andra reklamer, typ köp 

tre betala för två, nordens billigaste, Europas största utbud och så vidare. Kanske är det 

därför jag inte bara kopplade bort reklamen som jag annars brukar göra, istället lyssnade jag 

och jag kommer fortfarande ihåg att budskapet var att Arlanda express är ett snabbt 

transportmedel samt att de är familjevänliga.  

 

Under diskussionen kring om man hade varit med om en positiv respektive negativ händelse 

då man åkt med Arlanda express svarade samtliga att de inte hade varit med om någon 

specifik negativ händelse utöver en respondent som menade att det blev stressigt vid en tidig 
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incheckning då denne med nöd och näppe hann och detta på grund av att inga tidigare tåg 

fanns. Flertal respondenter påpekade att de frekventa avgångarna leder till att tåget ofta är 

halvtomt och man har gott om plats för bagaget. Flertalet av respondenterna nämnde även 

fördelen med Arlanda express där de menade att man undviker bilköer och andra förhinder på 

vägen vilket man utsätts för då man åker med bil i Stockholm. Majoriteten av respondenterna 

ansåg att upplevelser inte är viktigt vid denna typ av tjänst och en av respondenternas åsikt 

löd så här gällande denna diskussionsfråga: 

 

Vid längre resor spelar upplevelse en större roll, det ska vara bekvämt att åka tåg och det 

skall gå snabbt. Vid kortare resor som med Arlanda express spelar det egentligen ingen 

större roll. Man vill naturligtvis ha en angenäm resa, men målet är att komma fram till 

flygplatsen eller hem, det är viktigare än själva upplevelsen med tågresan.  

 

Vi kunde tillsammans i gruppen konstatera att majoriteten var nöjd med Arlanda express 

generellt. Snabbaste alternativet, smidigt, gått om utrymme och trevliga konduktörer. Den 

enda nackdelen som flera av respondenterna nämnde var att det ofta kunde vara billigare att ta 

en taxi om de var flera i resesällskapet som delade på kostnaden. Flera av respondenterna 

nämnde att de tyckte att priset var relativt högt, en av respondenterna sa: 

 

Nackdelarna är väl att jag betalar ungdomspris som kostar 120 kr och då undrar jag hur 

mycket det kostar för en vuxen? Eller tänk om man är en hel familj? 

 

Det fanns tydliga tecken på att respondenterna tyckte att företag bör urskilja sig med sin 

marknadsföring, de var alla även positiva till corporate storytelling. Men vid en djupare 

diskussion visade det sig att affischerna som finns på Arlanda, på kända svenska profiler som 

hälsar resenärerna välkomna hem, att samtliga respondenter har sett dessa affischer men de 

visste inte att det är Arlanda express som står bakom dem. Mer än hälften utav respondenterna 

hade inte varit i ljudduscharna på grund av att de går direkt till tåget och stannar inte till i 

vänthallen. De som hade varit i ljudduscharna hade suttit i vänthallen då de kommit för tidigt 

och haft en stund över. De flesta respondenterna påpekade att det är effektivt från Arlanda 

express sida att lägga ljudduscharna i vänthallen, en av dessa sa följande: 
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En vänthall är en plats där folk oftast har tråkigt och väntar på någonting, och då är 

underhållning ett bra tidsfördriv. Istället för att läsa en tidning eller en bok kan man lyssna 

på historier.  

 

Medan en annan respondent menade: 

 

Jag har redan köpt biljetten, varför försöker man då nå mig? De kanske skulle lägga sin 

marknadsföring någon annanstans, ljudduscharna vid utgången av Arlanda, de kanske även 

skulle ha reklam på tv och radio. Då man exempelvis sitter i taxin och hör en reklam om 

Arlanda express skall man tänka, varför tog jag inte den. Här sitter jag nu i taxin med en lång 

bilkö framför mig. Detta är ett positivt sätt att behålla kunden men dåligt för att fånga nya.  

 

Vi kunde konstatera att detta var ett sätt för att få återkommande kunder, vissa av 

respondenter påpekade att det nog är själva kunden som skall sprida Arlanda express budskap 

vidare till sina nära och kära, att det är det som är poängen.  

 

Flera utav de respondenter som hade varit inne i ljudduscharna och lyssnat på en berättelse 

gjorde det av nyfikenhet. Vissa av respondenterna tyckte att det var roliga historier medan en 

av dessa utryckte att det var ett ”finare” sätt för företag att säga att de är skickligast och bäst 

fast inte i klartext. Samtliga i diskussionsgruppen var medvetna om att Arlanda express vill 

förmedla budskapet att de är snabba, familjevänliga, kundvänliga och att de gärna samarbetar 

med sina kunder. Vid frågan om vad de trodde kunderna fick ut av detta marknadsföringssätt 

var svaret att de på något sätt får en känsla utav en samhörighet gentemot företaget och att 

budskapet stannar hos kunden förmodligen på en undermedveten nivå.  

 

Under intervjun kunde vi konstatera att samtliga respondenter anser att fördelen med 

corporate storytelling är att det skapas en tillhörighet med företaget, men de tyckte alla ärr det 

inte var viktigt i detta fall. Arlanda express är ett 20 minuters transportmedel från och till 

Arlanda och är ett lågengagemangsobjekt. Med detta menar man att kunden inte är så 

engagerad i denna tjänst. Det är en tjänst som ses som funktionell där ingen upplevelse 

behövs. Vissa av respondenterna menade även att det inte finns någon riktig konkurrans till 

Arlanda express. Det finns både buss och taxi men det finns inga andra snabbtåg. De är därför 
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inte i nöd av att försöka urskilja sig gentemot sina konkurrenter på samma sätt som i en 

hårdare konkurrensutsatt bransch.  

 

Jag anser inte att Arlanda express är ett företag som man skapar personliga relationer med i 

och med att det endast är ett transportmedel i tjugo minuter och inget annat. En personlig 

relation har man med sin frisör eftersom man både utnyttjar tjänsten, man blir klippt 

samtidigt som man utvecklar en personligare relation till själva frisören. För varje gång man 

går dit vet man mer om varandra. Denna relation har man inte med Arlanda express. 
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4. Diskussion & Analys 

Berättelser har en påverkan om de kan beröra människan emotionellt och om den berör 

emotionellt, är människan benägen att återberätta berättelsen. I det mediebrus som finns idag 

är det svårt för företagen att tränga igenom och träffa sitt segment. Många företag försöker 

därför att finna nya innovativa tillvägagångssätt att nå sina kunder på. Ett av sätten är via 

corporate storytelling, ett igenkännande samt en förståelse mellan företaget och kunden. Detta 

ska i sin tur leda till att kunden väljer företagets produkter och tjänster, antingen medvetet 

eller omedvetet. Via dessa berättelser kan kunden bli en ambassadör för själva produkten eller 

tjänsten och berättar positiva kvaliteter till familj, vänner och bekanta. Som vi alla vet, är den 

här sortens reklam den bästa för företagen. Trovärdigheten då en familjemedlem eller vän 

nämner något bra om en produkt eller tjänst förlitar man sig mer på, än direkt reklam från 

företaget där man har en mera kritiskt inställning. Allt fler inser vilket värde en berättelse har 

och vilken kraft som finns bakom den därför att man via berättelserna kan göra kunden till en 

”reklampelare. 

Kundens värdering, åsikt, attityd, kunskap och slutligen dennes handling är essentiella för 

företagen och corporate storytelling är ett effektivt medel för företagen att påverka ur någon 

av dessa synvinklar. Vi kan fastställa att berättelser har en större potential att hålla sig kvar 

hos kunden, denne blir mer mottaglig för att behålla budskapet. Men det som utmärkte sig då 

vi analyserade vårt material är att om man som kund skall beröras utav berättelserna måste 

berättelsen vara ”aktuell” inom målgruppen för att de skall kunna ta den till sig. Vem riktar 

sig Arlanda Express till? De kanske riktar in sig på en stor målgrupp, de borde kanske satsa 

specifikt på en målgrupp för att successivt lyckas bättre. Arlanda express har flertal berättelser 

som skall beröra olika målgrupper men hur vet man att rätt berättelse når rätt målgrupp? I 

ljudduschen väljer man en historia, råkar man då ta historien som skall frambringa hur 

barnvänligt tåget är berör det nog inte en människa som inte har barn på något emotionellt 

plan. I studien visade det sig dock att majoriteten av respondenterna hade berättat vidare 

berättelserna som de hört i ljudduschen, vilket är ett tecken på att Arlanda Express har lyckats 

med sin marknadsföring. Förmodligen har detta lyckats för att idén med ljudduschen är helt 

ny och Arlanda Express var först med detta i Sverige. Frågan är om berättelserna och 

ljudduschen kommer att bevara sin spridning då den inte längre anses som ny? 

Vi kunde även urskilja ett mönster utifrån studien; kunden tar till sig berättelserna om man är 

engagerad i själva produkten eller tjänsten. Vi kunde utifrån studien konstatera att Arlanda 
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express verkar vara en lågengagemangstjänst då man endast är intresserad av att komma fram 

antingen till flygplatsen eller hem, det vill säga att det är vad man kan kalla resan till resan. 

En resa från ett land till ett annat är däremot ett högengagemangstjänst, där kunden söker 

information som ska matcha dennes förväntningar. Just därför att en resa är en 

högengagemangstjänst, blir transporten till och från flygplatsen bara ett delmoment i resan 

och tas inte i åtanke i lika hög grad som själva resan. 

 

 Vi kan därmed undra ifall det kan vara så att corporate storytelling inte är lämpad för alla 

företag? Enligt studien verkar det bero på hur engagerad man är i själva produkten eller 

tjänsten. Ett delmoment i ett större sammanhang som Arlanda express är inte lika intressant 

för kunden och därmed blir inte berättelserna lika fängslade och på detta vis berör inte 

berättelserna kunden, vilket är en tyngdpunkt för att berättelsen skall berättas vidare. Vi kunde 

även konstatera att flera i fokusgruppen ansåg att priserna är relativt dyra och att det lönar sig 

att ta en taxi om man är flera som åker, eftersom det blir billigare. Det som talar för Arlanda 

Express är att de är minst dubbelt så snabba som en taxi, detta på grund av att ett tåg inte 

utsätts för bilköer, trafikstopp eller överhuvudtaget stopp mellan Arlanda och Stockholm 

central. Om man ska sammanfatta detta står faktumet tydligt att Arlanda Express är ett 

tidssparande transportmedel för kunden. Det är även energisparande och miljövänligt, men 

detta var inget aspekt som respondenterna i fokusgruppen lade så stor tyngd på. Arlanda 

express styrka är att det går snabbt att ta sig till och från Arlanda.   

 

Flera av respondenterna hade funderingar över varför Arlanda Express lade så stor 

tyngdpunkt på ljudduscharna, då köpet av biljett redan är klart och man redan blivit kund. De 

menade på att detta var ett försiktigt sätt att marknadsföra sig på och undrade varför de inte 

hade lagt mera fokus på att finna nya kunder istället för på de befintliga. Vi kunde förstå att 

respondenterna tyckte detta och att det verkade relativt aktsamt, men ju längre diskussionen 

fortskred kunde fokusgruppen inse att detta var meningen. De skulle i sin tur berätta vidare 

berättelserna de hört och på så vis fungera som den bästa sortens marknadsföring ett företag 

kan få och vara en trovärdig källa som ska vinna nya kunder åt Arlanda Express. Detta 

grundar sig på teorin om ”word of mouth”. Studien påvisade att samtliga i fokusgruppen 

förstod budskapet med berättelserna, vissa reflekterade dock över att budskapen i sig var ett 

annat sätt att påpeka att Arlanda express är det bästa företaget. Vi tror att om man går mer 
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djupgående in i denna fråga och bryter ned den kommer man till denna insikt och blir 

medveten om detta. Samtidigt är det inget man reflekterar kring i första hand när man 

återberättar berättelserna eftersom de är bra konstruerade. Corporate storytelling är ett verktyg 

som tar fram företagens styrkor och är ett finare sätt för att skryta. Istället för att konkret gå ut 

med att Arlanda express är det snabbaste, miljövänligaste, säkraste och kundmedvetna 

transportmedlet till och från Arlanda använder man sig utav en berättelse, vilket visade sig 

vara effektivare då kunderna i de flesta fall hade berättat vidare dessa berättelser.   

Kunder påverkas av en del reklam, de blir träffade utav företagets stimulanser som påverkar 

och ger ett intryck utav de företag som når kunden. Det kan vara via direktreklam, tv- reklam 

eller någon annan sorts reklam som exempelvis corporate storytelling. När den har träffat sitt 

mål, det vill säga kunden, så är det svårt att ta reda på processen hos kunden, hur de påverkas 

och vad som exakt händer. Vi försökte genom vår studie ta reda på hur Arlandas externa 

corporate storytelling påverkar kunderna. Om man kunde få reda på i detalj vad som händer 

hos kunden skulle slutsatserna blir hundraprocentiga, man kan aldrig uppnå mer 

nittioprocentiga slutsatser enligt Lönn (1995). Corporate storytelling är ett komplext verktyg 

där effekten är svår att mäta och det kan därmed vara svårt för företag att se konkreta resultat i 

form av lönsamhet när de använder corporate storytelling externt och är en orsak till att 

många väljer att avstå från detta verktyg. Vår studie har inte tillräckligt brett materialunderlag 

för att kunna göra långtgående slutsatser i och med att den är baserad på få intervjuer samt på 

grund av komplexiteten att mäta påverkanseffekter. Läsaren uppmanas därmed att vara 

självkritiskt till studien och göra egna reflektioner. Vi är även medvetna om att våra egna 

underliggande värderingar om corporate storytelling kan ha påverkar. Arbetet vi har dock 

behandlat frågeställningen med försiktighet för att behålla objektiviteten i uppsatsen och 

påvisa sanningsenliga slutsatser.  

 

Vi kan konstatera enligt vår studie att corporate storytelling inte är lämpad för alla företag, det 

beror på engagemangsnivån hos kunden. Om engagemangsnivå är hög är man mer benägen 

att ta berättelsen till sig och att återberätta den. Om den är låg, vilket det är i Arlanda express 

fall, är man inte lika benägen att sprida berättelsen vidare för att den inte knyter an på ett 

emotionellt plan. 
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5. Slutsats 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur kunderna påverkas utav den externa corporate 

storytellingen från Arlanda express. Vi har kunnat konstatera att kunderna inte är ute efter 

någon upplevelse utav Arlanda express utan är endast ute efter att komma fram till sin 

destination i detta fall. Om det hade rört sig om längre resor hade upplevelsen spelat större 

roll. Vi kan konstatera att man blir mer påverkad av berättelserna ifall de är relaterade till ett 

högengagemangsköp. Arlanda express är enligt studien ett lågengagemangsköp vilket gör att 

man inte tar till sig berättelserna på ett emotionellt plan. Berättelserna har visserligen spridits 

vidare utav respondenterna men i de flesta fall på grund av att ljudduschen är ett nytt 

marknadsföringssätt. Arlanda express vänder sig även till en för stor målgrupp vilket gör det 

svårt att ”rätt” berättelse når ”rätt” målgrupp vilket leder till att kunden inte berörs emotionellt 

vilket är ett krav för att berättelsen skall fastna och berättas vidare. Vår studie har påvisat att 

corporate storytelling inte är så effektivt för Arlanda express som de vill att det ska vara just 

på grund av att kunden inte verkar bli påverkad av berättelserna utav rätt orsak.  

 

Vi har sammanfattningsvis kommit fram till att corporate storytelling inte passar alla sorts 

företag, beroende på kundens engagemangsnivå i produkten eller tjänsten. För att ge ett 

konkret svar på vår frågeställning ”Hur påverkas kunderna av Arlanda express externa 

corporate storytelling?” kan vi konstatera att de påverkas på ett positivt sätt utifrån Arlanda 

express synvinkel, då kunderna berättar vidare berättelserna. Däremot kan vi även konstatera 

att detta fungerar därför att ljudduscharna är så pass nya på marknaden och kunderna berättar 

vidare berättelserna just på grund av denna orsak. Alltså fungerar Arlanda express corporate 

storytelling, men inte på ett emotionellt plan vilket är ursprungsidén med corporate 

storytelling. Därför är det svårt att förutse hur effektiv denna metod kommer att vara i 

framtiden. Vi tror inte att det kommer att hålla, just på grund av att den ursprungliga 

meningen med corporate storytelling inte uppfylls.
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6. Förslag till fortsatt forskning 

Corporate storytelling har många infallsvinklar och intressanta forskningsfrågor att studera 

närmare. Vår studie är inte fullgjord och därför är det av intresse att fortsätta forska om extern 

corporate storytelling, både hur företagen gör för att lyckas implementera sina berättelser på 

marknaden men främst hur och i vilken utsträckning det påverkar kunderna. Vår studie är en 

början för att få en insikt i hur det kan vara men framförallt för att föra en diskussion och 

försöka skapa en förståelse. En intressant vinkel skulle även vara att finna effektiva metoder 

för att mäta effekten av den externa corporate storytellingen. Detta skulle kanske leda till att 

fler företag vågar ta risken att börja arbeta med corporate storytelling som ett verktyg i sin 

marknadsföring.  

 

Vi kan även fråga oss om detta kan vara en ny metod inom politiken? Corporate storytelling 

fungerar då som stöd och underbyggnad av olika påståenden och argument. Vi har tydligt 

kunnat följa Barack Obama som medvetet använder sig av corporate storytelling för att skapa 

förtroende och levandegöra sina budskap. Efter presidentvalet och Obamas seger berättade 

Obama om Ann Nixon Cooper som har levt i över hundra år som amerikan där hon i början 

inte fått rösta på grund av hennes hudfärg och senare fick hon inte rösta för hennes kön men 

kunde nu rösta fritt. Kan denna metod bli något stort inom den politiska kontexten? 

 

Kan corporate storytelling vara en metod för att nå en miljövänligare värld? Kan man beröra 

befolkningen med berättelser så att de blir mer engagerade att reducera utsläppen? 

 

Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka om corporate storytelling är effektivare 

på en produkt som är en högengagemangsprodukt. Alltså att jämföra effektiviteten av 

corporate storytellings effektivitet mellan hög- och lågengagemangsprodukter.  

 

Vi kan konstatera att corporate storytelling har en mångfald med möjligheter och vi kan 

förvänta oss att det kommer börja användas inom fler områden i framtiden. 
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Bilaga 1 
Här presenteras intervjufrågorna till konsulterna vi valde att intervjua för att få en bättre 

förståelse för corporate storytelling och dess problemområde. Då studien startades började vi 

med att samla information, från litteraturböcker, vetenskapliga artiklar samt från dessa 

konsulter.  

 

Intervjufrågorna som ställdes till konsultera 

• Vad är corporate storytelling för dig? (Vi anser att det är de trovärdiga sanna 

företagshistorierna som finns) 

• Varför har det hittills mestadels används internt? 

• Varför har företag börjat använda det externt? 

• Hur får man ut historierna externt? 

• Måste man gå internt för att nå externt? (Det vill säga att själva personalen blir 

ambassadörer för historierna och att det är dem som för historierna externt).  

• Vilka andra kanaler kan man använda sig utav utöver word of mouth för att sprida 

historierna vidare och behålla trovärdigheten? 

• Kan du nämna något annat företag utöver Ikea som lyckats sprida det externt. Hur har 

dem gått tillväga? 

• Hur har Ikea lyckats med att få ut sina historier externt? Hur har processerna sett ut 

där för att få ut dem externt?  

• Vilket medieval anser du vara bäst lämpad du för att kommunicera corporate 

storytelling externt?  

• Finns det några risker med Corporate Storytelling? 

• Vilka steg är viktiga att ta i det praktiska arbetet? 

• Fungerar Corporate Storytelling oavsett storlek på företaget? 

• Hur skulle du rekommendera för ett nystartat företag att göra som vill börja använda 

corporate storytelling externt? Hur skulle händelseförloppet se ut från början till slut? 

 

 

 

 



30 

 

Här följer en kort bakgrund om vederbörlig konsult samt intervjumanus för de respektive 

konsulterna 

 

Kjell Dahlin har en filkandidat i retorik och idag är han föreläsare och författare. Han har 

hållit föreläsningar och gjort workshops i kundbemötande, service och 

upplevelsekommunikation i en rad olika företag och skolor som Volvo AB, Telia Sonera, 

Vattenfall, Stockholms Universitet, Fryshuset m.m. Kjells föreläsningar och workshops 

fokuserar ibland enbart på corporate storytelling och dessa brukar vara skräddarsydda 

beroende på vad det är för företag och vad det är företaget vill. 

 

Intervjumanus 1  

Namn: Kjell Dahlin 

Yrke: Corporate storyteller konsult 

Ort: Stockholm 

 

Här följer intervjumanus med Kjell Dahlin utav intervjun som ägde rum 2009-04-27 på 

respondentens kontor i Stockholm. Tid: 09.00-10.15 bandat samtal. Utöver tiden ägde en för 

samt efter diskussion som vardera tog en halvtimma. 

 

Sandra: Vilken bakgrund har du? 

 

Kjell Dahlin: Jag studerade retorik på södertörns högskola där fokusen låg på hur man kunde 

använda retoriken utanför universitet i näringslivet. Jag halkade in på ett bananskal då jag 

började arbeta med corporate storytelling. Då jag började för några år sedan arbetade jag de 

första två åren i ett ganska så stort företag, där jag hjälpa företaget att använda storytelling fast 

då låg fokusen internt. Därefter började jag at fokusera på den externa delen som jag 

fortfarande håller på med idag. Jag håller föreläsningar och workshop för företagen. 

Storytelling kan man använda på olika sätt som ni antagligen redan vet, jag arbetar med hur 

man kan kommunicera ut historierna. 

 

Marko: Det är just det vi är intresserade utav, hur man kommunicerat ut historierna. 
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Kjell Dahlin: Där har vi problematiken. När man tänker på storytellers då associerar man till 

att det är den som hittar historierna och det gör han eller hon genom att vara en vardag av 

företaget och hålla kortare intervjuer tills man hittar historierna. Oftast tror man då att jobbet 

är klart, historierna är funna och därefter hände inte så mycket. Många vet inte hur man skall 

kommunicera ut dem. Man kan ha hur bra berättelser som helst har man inga ambassadörer 

som får ut berättelserna så faller det. 

 

Sandra: Arbetar du endast med corporate storytelling eller? 

 

Kjell Dahlin: Ja, det har jag gjort några år nu på heltid. Storytelling är så himla mycket och 

egentligen har det alltid funnits det är nu det har blivit lite populärt. Storytelling 

sammankopplas med branding, hur man kan stärka ett varumärke. Hur man kan stärka 

relationerna internt och hur man kan få ut det externt. 

 

Marko: Hur länge har du totalt arbetar med storytelling? 

 

Kjell Dahlin: ja man kan nog sammanfatta att jag jobbat heltid med det i fem år. 

 

Marko: När kom du första gången i kontakt med själva begreppet? 

 

Kjell Dahlin: Det kan nog vara en tio år sedan. Jag läste det i en bok tror att det kan vara 

Steven Denning som skrivit den. Han förklarade begreppet och där kände jag wow, företagen 

har haft problem med komplicerad information och detta var ett sätt att förenkla den. Om man 

exempelvis tar OK, Preem eller Statoil så är de alla likadana, de är alla bensinmackar. Nu fick 

de ett verktyg att arbeta med där de via storytellingen kunde särskilja sig från varandra och bli 

unika. Innan har företagen fokuserat på de hårda berättelserna nu började man inse att man 

måste behandla de mjuka värdena. Dessa historier äger man ingen kan någonsin ta dem ifrån 

en. Jag menar, äger man dem och man lyckas förmedla ut dem till medarbetare och kunder så 

blir det någonting som pumpar positiv energi där man får lära känna varandra på djupet. På 

mina föreläsningar brukar jag göra en jämförelse att det är som när man sitter på en middag så 

brukar det vara så här, hej jag heter ”Kjell Dahlin”, jag jobbar med det och det jag brukar 

kalla detta för ditten och datten. Efter ett tag börjar man diskutera andra saker som är mer 

personliga som att man hoppar fallskärm, vad man gillar vad man inte gillar osv. Det är här 



32 

 

det börjar bli intressant för där hittar man själva människan bakom namnet. Hård fakta säger 

egentligen ingenting och det är det som företag har börjat inse. Vad står man för, vilka är 

värderingarna, varför ska jag som kund köpa produkterna, varför ska jag som medarbetar 

arbeta åtta timmar om dagen. Det är det som berättelserna kan ta fram. 

 

Sandra: Vad tycker du att själva begreppet står för? 

 

Kjell Dahlin: Skulle jag översätta det så är det berättelser som skapar mervärde till en produkt 

eller tjänst. 

 

Sandra: Behöver berättelserna vara sanna eller kan de vara påhittade? 

 

Kjell Dahlin: Detta har det diskuterats mycket om, berättelserna behöver inte vara sanna till 

hundra procent men de ska vara sannolika. Man kan ju även fråga sig vad som är sant, vad är 

sanning? Spelar det någon roll om det var Lisa eller om det var Fia på jobbet som upplevde 

den där jobbiga kunden, eller om det var Lisa som hade på sig den där gröna tröjan idag, nej 

det gör det något inte utan snarare är det kärnbudskapet som spelar roll och som skall vara 

sant. Etik och moral spelar stor roll här, man kan inte ljuga för kunden i och med att den 

kommer att upptäcka sanningen för eller senare vilket skadar företagets trovärdighet. 

Retoriken menar att det inte finns någon sanning utan att det finns olika perspektiv. Man vet 

ju att jorden är rund där an man inte säga att den är platt eller något liknande men sen vad som 

händer på jorden det är där alla perspektiven kommer in. Det som är sant för mig behöver inte 

vara sant för er två, men der är ingen idé att gå djupare in för då kommer man in på filosofiska 

frågor och diskussioner som kan vara för evigt. 

 

Marko: Vi kände att det var en viktig fråga att ställa för många säger olika saker. Vissa hävdar 

att det ska vara sant och andra hävdar att det inte behöver vara det. 

 

Kjell Dahlin: Jag förstår, jag anser alltså att det ska vara sant till en viss mån. Kärnbudskapet 

ska vara sant men sen om själva historien ägde rum på serviceavdelningen eller på 

teknikavdelningen är kanske inte lika viktigt för oss att veta. 
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Sandra: Vi kan nog hålla med om det, vi har väl kommit fram till samma slutsats gällande den 

frågan. Men jag undrar även, varför har corporate storytelling använts internt?  För det har ju 

mest varit fokuserat på den interna delen det är väl mera nu man har börjat inse vikten av att 

förmedla det externt. 

 

Kjell Dahlin: Jag tror att allt man gjort externt har varit reklam, men de har ändrats lite man 

försöker hitta nya genvägar att nå kunderna på där de inte riktigt är medvetna om att de 

exponeras för reklam. Dessutom tror jag att det har används internt för det är viktigt att man 

bygger de interna värderingarna innan man kan gå externt med det. 

 

Sandra: Så du anser alltså att man måste gå internt för att nå ut det externt? Man kan inte gå 

externt på direkten? 

 

Kjell Dahlin: Jag anser det, man måste stå för det man säger. Man kan inte gå externt och säga 

så här är det hos oss, och sen så håller inte personalen med om detta. Då stämmer ju inte 

historierna överrens med verkligheten vilket gör att kunden börjar misstro företaget. Det var 

ju det som vi pratade innan om, det där med sanningen. Kärnbudskapen måste vara sanna. 

 

Marko: Varför har man börjat använda det externt? 

 

Kjell Dahlin: För man har insett att man måste börja arbeta med de mjuka värdena. Man vill 

se människorna bakom företaget, man vill beröras emotionellt för då är vi människor väldigt 

benägna att lyssna men framförallt berätta dem vidare. En människas öde säger man än om en 

hel befolkning. Det är inte lika effektivt att berätta om flera människor eller om hela företag, 

ta ut en människa och en berättelse så blir genomslagskraften mycket större. 

 

Sandra: Men när man ska föra ut den berättelsen externt, hur gör man? Hur går man tillväga? 

 

Kjell Dahlin: Det är samma sak som man gör internt skulle jag vilja säga. Internt är det 

intresset för själva arbetsplatsen externt handlar det om att göra ett intresse för varumärket. 

Man vill få kunden att köpa produkten. Det handlar om att kunden ska förstå att det finns ett 

mervärde. Det är inte bara en produkt man köper man köper själva livsstilen så att säga, det är 

värderingarna och kulturen alltså historierna runt omkring. Det handlar om att förmedla ut 
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budskapet. Man vill att kunden ska uppleva ett positiv värde då dem kommer i kontakt med 

ens varumärke. 

 

Sandra: Försöker man få kunderna att bli ambassadörerna för själva företaget eller hur går det 

till? 

 

Kjell Dahlin: Absolut, det bevisar väl att det billigaste och bästa sättet är just det. Om jag ska 

köpa en ny produkt så lyssnar jag mycket hellre på min omgivning, vänner, familj och 

kurskamrater än reklam. Så ja, det stämmer man vill att kunderna ska bli de som för vidare 

historierna, företagen vill ju åstadkomma word of mouth. Berättelser är det vi kan ta vidare, vi 

är benägna att lyssna och återberättar dem gärna om dem påverkade oss på något sätt. Om det 

är en mobil man ska köpa så lyssnar jag hellre på vännerna och så vidare, företagets reklam 

påverkar en kanske inte lika mycket som dem gjorde innan. Ericssons årsrapport säger inte så 

mycket då jag ska köpa en mobil men om jag kanske hör en berättelse om att en man lyckades 

rädda livet på en människa i öknen för att han hade en Ericsson telefon och nätet höll då 

kanske det påverkar mera. 

 

Sandra: Så det är alltså kunderna som ska föra det vidare? Men hur når man själva kunden? 

Vem når kunden med berättelsen? 

 

Kjell Dahlin: Man försöker ju nå alla på olika sätt, vill man nå en fjortonåring så lyssnar nog 

inte den på en äldre utan den vill bli påverkad av en som är i samma ålder ungefär. Bloggarna 

fick ju stor makt för några år sedan, även företagen insåg illfället att utnyttja detta och la in sin 

reklam på bloggarnas sida, fick bloggarna att använda deras produkter som skickades hem till 

dem gratis för att de skulle skriva om det i bloggen. 

 

Sandra: Men nu har väl det här med bloggandet börjat dö ut lite? 

 

Kjell Dahlin: Ja, det håller jag med om folk började inse att man smög in reklamen på så sätt 

men det är ju så reklam världen ser ut man försöker ju smyga in den omedvetet hos 

människorna för om det är medvetet är man inte lika mottaglig. Människan har förstått att det 

som sägs i reklamerna ska man ta med en nya salt, det är inte så mycket sanning i det och om 
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man faller för reklamen är man lättlurad. Ingen människa vill vara lättlurad. Man behöver 

förstå hur allting fungerar innan man kommunicerar ut det. 

 

Sandra: Så man skall kommunicera ut på ett sätt så att kunden blir mottaglig och oftast blir 

den det då den berörs av någon i samma målgrupp? 

 

Kjell Dahlin: Precis, det är som Ingvar Kamprad då han pratar med ledningen och chefer har 

han på sig en kavaj men då han ska prata med folket på golvet tar han på sig en kofta, han vill 

kommunicera med respektive grupp på deras nivå på något sätt. Har man på sig en kavaj på 

golvet i en fabrik kan det uppfattas som han är överlägsen på detta sätt raderar man ut dessa 

signaler. Ikea lyckas men sitt koncept, bra inredning ska inte kosta mycket pengar. Det 

konceptet genomsyrar hela företaget och som Ingvar Kamprad han åker inte limousin bilar 

utan åker simpelt. Det stämmer överrens med företagets idé. Folk börjar misstro företag som 

säger en sak men sen gör en annan. 

 

Sandra: Anser du att Ikea är ett företag som lyckats med corporate storytelling? 

 

Kjell Dahlin: Absolut, de har gått från ledningen till chefer och neråt till personalen internt 

och sedan har det kommunicerats externt. Alla vi kan historier om Ikea även om det är 

medvetet eller omedvetet. På något sätt blir man en sorts budbärare åt dem. 

 

Marko: Vet du något företag som lyckats förmedla externt utan att gå via den interna vägen? 

 

Kjell Dahlin: Nej, det vet jag faktiskt inte. Alla som har lyckats har gått internt och förmedlat 

ut det externt sen. 

 

Sandra: Vilka andra företag anser du har lyckats använda sig utav corporate storytelling 

utöver Ikea, SAS och Coca Cola? 

 

Kjell Dahlin: HM tycker jag har jobbat hård med detta, tycker dem försöker nå ut till 

kunderna, de har jobbat med olika designers. Det finns företag som arbetar med storytelling 

fast man kanske inte uppmärksammar det på samma sätt som Ikea. Nike har ju även lyckats 

även Levi’s. Det finns många företag frågan är storlek, Selma Lagerlöfs spa lyckas att man är 
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unik när man kommer dit. Pris i år fick väl friskis och svettis. Dem som vinner dessa priser är 

för att ledningen och cheferna inser vikten utav kommunikation. Man måste jobba 

kontinuerligt att leva som man lär, gör någon på företaget någon dum grej faller allting och 

förtroendet för företaget minskar. Då är det svårt att få tillbaka förtroendet. Det är lättare att 

rasera än att bygga upp ett förtroende. Det gäller att sköta sig och att ha bra berättelser som 

man förmedlar ut. 

 

Sandra: Hur tror du att det kommer se ut i framtiden med corporate storytelling? 

 

Kjell Dahlin: Jag tror att det kommer att finnas kvar det kommer ta nya former och utvecklas 

vidare precis som det har gjort fram till idag. Pr byråer har ju börjat intressera sig för detta, så 

det kommer bli en större användning utav begreppet och det i det externa syftet. 

 

Sandra: Om man tänker på medieval, vilka kanaler kan man använda sig utav utöver word of 

mouth för att få ut sin berättelse? För det är ju inte lätt att uppnå det. 

 

Kjell Dahlin: Varje berättelse är unik och varje situation är unik så det beror på kontexten och 

även till vilka man vill nå ut. Vem vill man träffa med det här budskapet? Red Bull gjorde 

något häftigt, du får energi när du är på lågvarv, dem gjorde en kampanj att man skulle bygga 

lådbilar. Detta blev jätte stort i Stockholm, det blev ett jätte event med lådbils racet. Dem gick 

ut med information drick en Red Bull och få krafter att bygga en lådbil. Detta var kreativt och 

dem fick jätte mycket fokus på sig. Dem som tar annorlunda vägar, jag tror att det är dem som 

lyckas. Detta event är något som i sin tur kommer att berättas som en berättelse och få stor 

genomslagskraft. Det är ju trots allt så man lyckas, oftast är det medarbetare som blir dem 

ambassadörerna för företaget och de berättar till sina vänner, nära och kära och de i sin tur 

berättar vidare. Word of mouth är det mest effektiva man kan åstadkomma. Man måste få ut 

berättelserna via indirekt reklam om man vill använda sig utav andra kanaler, man får bara se 

till att det inte blir för genomskinligt man måste göra det på ett smart sätt. 

 

Sandra: Man får höra så mycket positivt om corporate storytelling men finns det några risker 

med det? 
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Kjell Dahlin: Att man far med osanningen risken finns också när berättelserna börjar spridas 

att dem om berättas och att dem positiva värdena suddas ut och ersätts med dåliga. Företagen 

måste alltså se till att fortsätta sprida ut original berättelserna. 

 

Marko: Så original berättelserna skall alltså spridas samtidigt som historierna berättas där ute? 

 

Kjell Dahlin: Ja precis, det stämmer. Det är viktigt för att man inte ska förlora kärnbudskapet. 

 

Sandra: När man ska skapa berättelserna ska man ta in någon utifrån som ska sammanställa 

dem eller kan man göra det internt? 

 

Kjell Dahlin: Jag tror att företagen behöver hjälp. Varje företag har berättelser man är kanske 

inte medvetna om det. En professionell utifrån hjälper en finna berättelsen samt finna den 

rätta så att säga, den berättelsen som passar med budskapet man vill förmedla. Man vill hålla 

berättelsen kort och koncist, så att när dem återberättas att dem inte kan återberättas på sådant 

sätt att man förlorar kärnbudskapet. Sen kan dem behöva hjälp att få ut historierna. 

 

Marko: När man fått ut historierna så är hjälpen klar? 

 

Kjell Dahlin: Det är svårt att säga, Ikea som har så många anställda har nog så de klarar sig 

men mindre företag kan behöva mer hjälp. Man måste se till att word of mouth cirkulerar hela 

tiden för utan den kan man inte lyckas. 

 

Sandra: Slutligen för att sammanställa allt lite kort, om ett nystartat företag skulle vilja arbeta 

med corporate storytelling, hur skulle du rekommendera dem att gå tillväga? 

 

Kjell Dahlin: Jag skulle säga att man ska jobba uppifrån och ner, ledningen och cheferna ska 

se till att hela företaget genomsyras av samma värderingar, det ska ge motivation till företaget 

osv. Jag har suttit i företag med ledningen där de egentligen inte vet vad de står för. Man 

säger oftast det man hoppas på att folk vill höra. Som exempelvis, kundnära och då jag frågar 

kan ni säga en berättelse då ni har varit det. Då kan man inte ge det. Det gäller alltså att sanna 

värderingar sitter i ryggmärgen på företaget innan man förmedla det externt. Det gör man via 

företagets personal, ledning, chefer utåt mot kunderna via word of mouth. Även via indirekt 
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reklam. Så som Ingvar Kamprad gjorde när han svara på en åttaårings brev personligen och 

skicka tillbaka till henne på frågan hon stället, detta fick en stor uppståndelse i tidnigarna. 

Detta är ju ett otroligt smart sätt att framhäva budskapet, att Ikea bryr sig om alla och att de 

tar alla på allvar. Att de ständigt ska se till att förbättras och att du ska få bra design till lågt 

pris. Det är viktigt att företagen vet var de står för, först när du vet vem du är då kan du 

berätta det för någon annan. Personalen i ett företag måste veta vad de gör där, de måste 

kunna se sin arbetsuppgift samtidigt som de måste kunna se en helhet. Ett exempel som jag 

brukar ta upp är att det finns två grupper de tillverkar båda muttrar, den ena gruppen då man 

frågar vad dem gör säger dem just det, ja vi tillverkar muttrar andra gruppen svarade på 

samma fråga, fast dem sa inte att dem tillvekar muttrar dem såg helhetsperspektivet och sa att 

dem tillverkar oljor. Dem gjorde samma jobb men den gruppen som såg helheten hade mindre 

sjukdagar och var mycket mer motiverade och positivare på arbetsplatsen. 

 

 

Emma Dennisdotter är en nyutbildad Entreprenör från Handelshögskolan i Kalmar. Hon skrev 

sin D-studie om ämnet Corporate Storytelling, och juni 2008 hade hon redan lanserat en egen 

bok ”Storytelling – Ett effektivt marknadsföringsgrepp”.  

 

Intervjumanus med Emma. 

Namn: Emma Dennisdotter 

Yrke: Corporate storyteller konsult 

Ort: Kalmar 

 

På grund av avståndet skedde intervjun via telefon, den ägde rum 2009-04-28. Tid: bandat 

samtal 13.30–14.10.  Utöver tiden ägde en för och efter diskussion rum och tog en kvart.  

 

Sandra: Om vi börjar med att du beskriver själva begreppet corporate storytelling? 

 

Emma Dennisdotter: Corporate Storytelling handlar om att använda berättelsen och 

berättelsetekniken för att beröra och förändra i företaget eller organisationen. Man försöker att 

beröra emotionellt så att man kan ta till sig berättelsen. Beroende på mål, kan det använda 

som en metod, ett verktyg eller en strategi. Om jag sammanfattar det så här ”Good stories 
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touch your imagination. Great stories steal your soul” det är därför corporate storytelling är så 

effektivt.  

 

Sandra: Varför har corporate storytelling används mer internt än externt? 

 

Emma Dennisdotter: Det håller jag nog inte med om att det har gjorts, man har använt 

corporate storytelling både internt och externt.  Fokusen har tidigare legat internt för att det 

var självklarare att använda på något sätt, man vet även mer hur man skall använda det 

internt. Idag har fokusen ändrat och man vill gärna använda det mer externt för man har insett 

vilket värde detta ger företaget och dess produkter.  

 

Sandra: Så du menar alltså att man har kunnat använda det både internt och externt förutom 

att man tidigare fokuserat internt och nu är det mer år det externa hållet. Varför tror du det är 

så? 

 

Emma Dennisdotter: Förr i tiden så arbetade man mer som en robot, företagen brydde sig inte 

mycket om själva människan. De senaste decennier har människan blivit allt mer viktigt, 

därför har interna verktyg varit oerhört viktiga för företag för att sammansvetsa personalen, 

motivera dem, ja allt för att de skall bli allt mer effektiva och positiva. Detta ger i sin tur mer 

lönsamhet. Idag har man även insett att kunden är en människa så att säga, de är inte endast 

ett namn eller en siffra i företagsdatorn så man har insett att det behövs nya metoder för att 

locka kunden till just ditt företag och till dina produkter. Därför har man påbörjar att använda 

mer externa verktyg för att visa kunden att företaget är en människa bakom så att säga.  

 

Sandra: Kan du berätta om din bakgrund och varför du arbetar med corporate storytelling? 

 

Emma Dennisdotter: Jag kom i kontakt med begreppet på universitetet och där jag även valde 

att fördjupa mig inom området. Då jag skrev mina studier valde jag just detta ämne, precis 

som du och din grupp valt det . Jag anser att man kan använda corporate storytelling inom 

mycket och att det är ett fiffigt sätt som sagt. Människan minns tre gånger så mycket om det 

berättas som en berättelse istället för fakta och siffror. Berättelserna framkallar känslor som är 

bra för man vill att dem ska återberättas. Jag anser även att en berättelse är öppen för olika 

tolkningar även om det är ett och samma budskap. Vi uppfattar inte allting på samma sätt, du 
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kanske uppfattar en och samma sak på ditt sätt och jag tar till mig det på ett annat sätt. 

Berättelser väcker inte samma invändningar på samma sätt som vanliga argument, man tar 

inte till någon försvarsställning som man gör då det gäller reklam på tv exempelvis. Dessa 

berättelser fungerar även som erfarenhetsutvidgare. Pratar vi intern corporate storytelling och 

vill bryta ner funktionen får man ofta fram att storytelling kan användas för att förklara 

företagets ursprung, man kan också definiera individen och gruppidentiteten. Man kan även 

kommunicera tradition som finns i företaget för att visa de anställda hur det alltid varit och 

hur det skall förbli. Man kan även förenkla komplexa problem och ge mera perspektiv samt 

förståelse. Internt kan corporate storytelling förmedla etiska och moraliska ställningstagande 

som företaget har och på så vis beskriva för personalen hur ett korrekt uppförande ska se ut så 

att det är i samspel med företagets värderingar. Det kan också beskriva mål och status, som du 

märker kan man använda det till många saker och många områden. Det är därför jag började 

med detta, älskar att man kan göra så mycket med ett och samma instrument.  

 

Sandra: Hur länge har du arbetat med corporate storytelling? 

 

Emma Dennisdotter: Jag har jobbat tre år och har inga planer på att sluta. Jag fick som sagt 

inspiration på universitetet då jag skrev studien och jag är än idag lika motiverad. Jobbat med 

många företag och det är lika roligt varje gång. Jag arbetar främst externt för jag är mer inne 

på hur man använder det som ett marknadsföringsbegrepp.  

 

Sandra: Vad bra, det passa ju alldeles utmärkt vår frågeställning. Fast det visste jag i och för 

sig, du nämnde det då jag ringde för att göra en förfrågan om intervjun. Men hur anser du att 

man kan förmedla ut corporate storytelling externt? 

 

Emma Dennisdotter: Ja det är ju word of mouth som gäller på engelska finns även uttrycker 

buzz marketing, man förlitar sig på att kunderna sprider själva budskapet vidare. Idag har man 

utvecklat massor med koncept för att få människor att prata om företaget eller produkterna 

varav storytelling är en utav dem.  Man kan även sprida ut det via gerilla marknadsföring, 

man försöker sig på att minimera resurna och maximera resultatet. Man använder sig utav 

flera marknadsföringsmetoder för att få så stor genomslagskraft som möjligt. Man kan 

kombinera corporate storytelling med andra mediekanaler så som direktreklam på bloggar 

kanske och så vidare. Det är viktigt att man vet vilken målgupp man vill nå och försöka nå 
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dem via dem kanalerna de använder sig utav. Är jag ute efter att nå målgruppen fyrtio och 

uppåt är inte blogg alternativet det bästa. 

 

Sandra: Nej, det kan jag hålla med dig om. Men måste man gå internt i ett företag för att 

sedan förmedla ut det externt? 

 

Emma Dennisdotter: Ja det måste man och man vill ha en varaktig effekt och även om man 

vill att det man sänder ut ska vara sant. Många fall kommunicerar ledningen ut något som 

själva personalen inte håller med om. Alla måste spela på samma plan och med samma regler 

innan  

 

Sandra: Kan du nämna några företag som du anser har lyckats förmedla sina historier externt? 

 

Emma Dennisdotter: Ja vi kan ju börja med Ikea men det visste du väl nästan att jag skulle 

säga.  

 

Sandra: Ja, jag hade det på känn lite. Vi anser väl också att Ikea är det största exemplet man 

kan ge.  

 

Emma Dennisdotter: Ja det håller jag med om, men utöver Ikea har vi Toyota som har lyckats 

förmedla ut sitt budskap vi har även Coca Cola.  

 

Sandra: Varför anser du att Ikea har lyckats så bra? 

 

Emma Dennisdotter: Ja för att det började internt innan de gick ut externt. Jag tror man måste 

göra så tror de flesta håller med mig om detta.  

 

Sandra: Anser du att det finns risker med corporate storytelling? 

 

Emma Dennisdotter: nej det gör jag inte, iallafall inte om man använder det på rätt sätt.  Det 

gäller att företagen är säkra på att de förmedlar rätt budskap och de vet de ifall de först arbetar 

internt och tar reda på vad de står för och vilka de är då kan de förmedla ut det.  
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Marko: Fungerar corporate storytelling oavsett storlek på företaget? 

 

Emma Dennisdotter: Ja, det gör det beroende på vilket arbete som ska göras och vilket mål 

som finns så det handlar inte om storleken. Men det finns enligt mig olika sorters berättelser 

som ska förmedlas beroende på storlek. Inga företag ser likadana ut så det gäller att man 

utformar en plan i samband med företaget så att det blivit speciellt anpassat för dem.  

 

Sandra: Slutligen min sista fråga till dig blir lite det som du nämnde nu, men för att 

sammanfatta det kort hur skulle du rekommendera för ett nystartat företag att göra då de 

skulle vilja använda corporate storytelling?  

 

Emma Dennisdotter: Det beror helt på företagets uppbyggnad, målsättning och funktion. Det 

är svårt att generalisera men som jag har nämnt ska man gå internt och sen förmedla ut 

berättelserna externt. Man kan säga att man ska hitta historierna internt och se till att de är 

sanna och få personalen engagerade och motiverade för det är ju dem i slutändan som ska 

hjälpa till att föra ut historierna i komplement med marknadsföringsavdelningen som kan 

använda andra metoder än word of mouth. Man ska använda den metod som passar 

målguppen.  

 

 

Hans Bourghardt är kulturvetare och retoriker. Med en avslutad vidareutbildning i 

Filmmanusskrivande på Dramatiska institutet började han arbeta som dramaturg och lektör på 

SVT Drama. Sedan mitten av nittiotalet har han undervisat, föreläst och gjort workshops i 

retorik. Han föreläser på Lunds universitet bl.a. om presentationsteknik, retorik och 

storytelling ur ett retoriskt perspektiv.  
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Intervjumanus med Hans. 

Namn: Hans Bourghardt 

Yrke: Corporate storyteller konsult 

Ort: Stockholm 

 

Här följer intervjumanus med Hans Bourghardt, intervjun som ägde rum 2009-04-28 på 

respondentens kontor i Stockholm. Tid: 10.00- 10-40 bandat samtal. Utöver det ägde en efter 

diskussion rum och pågick i en kvart.  

 

Marko: Vad är corporate storytelling för dig? Vi i gruppen har nämligen stött på olika 

definitioner och är då självklar intresserade av att höra din definition.  

 

Hans Bourghardt: För mig är Corporate Storytelling en medveten och strategisk form för att 

kommunicera med medarbetare kunder, samarbetspartners och allmänhet genom berättelser. 

Storytelling får därmed en retorisk funktion i det att den kan användas för att förmedla 

budskap den används även för att argumentera, påverka och bygga förtroende och tillit. 

 

Marko: Hur kommer det sig att det hittills mestadels används internt? 

 

Hans Bourghardt: Det har jag inget riktigt bra och väl underbyggt svar på. Jag har ändå 

intrycket av att corporate storytelling nu mera börjat användas mera externt och då inte bara i 

marknadsföring och varumärkesbyggande. Man använder det också i kundmöten och i olika 

sammanhang där ett företag eller en organisation kommunicerar med sin omgivning. 

Storytelling fungerar då som stöd och underbyggnad av olika påståenden och argument. Inom 

politiken kan vi tydligt se hur Barack Obama medvetet använder sig av storytelling för att 

skapa förtroende och levandegöra sina budskap något som även svenska politiker i en svenska 

politisk kontext skulle kunna ta efter.  

 

Marko: Varför tror du att man börjat använda det externt då? 

 

Hans Bourghardt: Det enkla svaret skulle kunna vara att de upptäckt att det är en mycket 

effektiv kommunikationsform om den används medvetet och strategiskt. 
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Marko: Vår studie bygger ju på hur man får ut historierna externt, skulle du kunna ge din syn 

på hur man får ut dem?  

 

Hans Bourghardt: Det går att identifiera ett antal företag som använder corporate storytelling 

på sina hemsidor och i sin kommunikation med kunder och allmänhet. Det tycker jag också 

har blivit en tydlig trend att använda sig utav Internt. Det kan t ex göras som hos företaget The 

Body Shop där de berättar om olika biståndsprojekt och stöd åt tredje världen på sin hemsida. 

Även Ramlösa använde för några år sedan sin hemsida till att förmedla berättelser om viktiga 

händelser i företagets historia och om olika biståndsprojekt rörande vattenrening i Afrika där 

de deltog. 

 

Marko: Måste man gå internt för att nå externt?  

 

Hans Bourghardt: Jag tror att det är viktigt att förstärka företagskulturen och använda 

corporate storytelling internt för att i nästa steg extarnalisera processen och använda 

storytelling för att effektivt och trovärdigt kunna förmedla vilka man är och vad man står för. 

Så svar ja, det tror jag man måste göra.  

 

Marko: Finns det andra kanaler man kan använda sig då man vill extarnalisera berättelserna 

utöver word of mouth? 

 

Hans Bourghardt: Jag har jobbat med ett läkemedelsföretag som vill börja använda sig av 

corporate storytelling i alla sammanhang där de möter vårdpersonal och beslutsfattare inom 

sjukvården. Corporate storytelling ser jag i första hand som muntlig kommunikation och 

utifrån det borde det vara rimligt att anta att alla situationer där jag behöver skapa trovärdighet 

och föra ut specifika budskap kan vara lämpliga att ta storytelling som en 

kommunikationsform. Corporate storytelling har också en given plats i skriftlig 

budskapsförmedling såsom broschyrer, företagsfoldrar, årsredovisningar och nyhetsbrev. 

 

Marko: Vilka företag tycker du har lyckats med att sprida sina berättelser externt utöver Ikea? 
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Hans Bourghardt: Jag nämnde Ramlösa som ett svensk/danskt företag och också The Body 

Shop som i upp starten av sin verksamhet hade med korta berättelser om de olika produkterna 

på deras etiketter. 

 

Marko: Hur anser du att Ikea har lyckats?  

Hans Bourghardt: I just Ikea: s fall så är jag inte så insatt. Internationellt använder sig Ikea i 

hög utsträckning av storytelling i sin reklam. 

 

Marko: Okej då hoppar vi över till nästa fråga, vilka mediekanaler kan man använda då man 

vill föra över berättelsen externt?  

 

Hans Bourghardt: Jag tror att det är svårt att plocka ut ett medium och påstå att det skulle vara 

bättre lämpat än ett annat. Det går ändå att konstatera att de flesta företag och varumärken 

som medvetet och strategiskt arbetar med storytelling gör det i sin marknadsföring via reklam, 

olika events och i sponsring. 

 

Marko: Anser du att det finns några risker med Corporate Storytelling? 

 

Hans Bourghardt: Det finns många risker. Jag tror at det behövs en större kunskap kring 

corporate storytelling hos svenska företag och organisationer och jag tror att det är viktigt att 

jobba med corporate storytelling ur ett strategiskt perspektiv. Det måste så säga bli en 

självklar del av företagets kommunikation med olika mottagare. Annars finns en risk att det 

uppfattas som taktiska grepp och som opportunism vilket kan underminera varumärket och 

det förtroendekapital man byggt upp. 

 

Marko: Vilka steg ska man ta gällande det praktiska arbetet? 

 

Hans Bourghardt: Jag tror att man liksom inom retoriken måste börja med en analys kring 

kommunikationsstrategin och de mål man vill uppnå för att sedan gå över i en inventeringsfas 

med insamlandet av företagets berättelser. Det kan vara berättelser om dess historia, dess 

personal och medarbetare, kunder, samarbetspartners med flera. Jag tror också att det som en 

del av processen behövs utbildning och stöd i hur man bearbetar och utvecklar sina berättelser 

för olika sammanhang, syften och mottagare för att sedan göra en översyn kring vilka kanaler 



46 

 

och medier som berättelserna ska förmedlas genom för att kunna bygga varumärket och skapa 

en bild av företaget. 

 

Marko: Hur skulle du rekommendera för ett nystartat företag att använda corporate 

storytelling? 

 

Hans Bourghardt: En svår fråga att svara på då det alltid finns specifika omständigheter och 

olika bakgrundsomständigheter kring ett företags tillblivelse, olika branscher och faktorer som 

inverkar på hur man kan och bör kommunicera. 

 

 

Anna Andersson är språkkonsult som jobbar i företaget ”Klart och tydligt” i Södertälje. De 

jobbar bl.a. med kommunikation som ska leda till bättre affärer, håller kurser och 

föreläsningar, lär ut om presentationsteknik och Corporate Storytelling. De föreläsningar som 

handlar om Corporate Storytelling brukar anpassas till företagets efterfråga, för att uppfylla 

företagets önskemål med undervisningen.  

 

Intervjumanus med Anna. 

Namn: Anna Andersson 

Yrke: Arbetar i företaget Klart och tydlig som storyteller konsult. 

Ort: Södertälje 

 

Intervjun skedde rum på Anna Anderssons kontor i Södertälje, intervjun ägde rum 2009-05-

18. Tid: Bandat samtal: 11.00–12.00. Utöver tiden ägde en för och efter diskussion rum och 

tog en kvart 

 

Sandra: Begreppet corporate storytelling, vad betyder det för dig och ditt företag? 

 

Anna Andersson: Det är dem sanna berättelserna om ett företag som berättas i olika 

sammanhang. Men jag anser även att det är en framväxande disciplin där man aktivt arbetar 

med att använda dessa berättelser i sin marknadsföring.  

 

Sandra: Hur viktigt är det är berättelserna är sanna? 
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Anna Andersson: Jätte viktigt, berättelserna måste vara sanna för man vill inte rasera tilliten 

till kunderna.  

 

Marko: När vi har gjort oss insatta i ämnet anser vi att corporate storytelling främst används 

internt, vad tror du att det beror på? 

Anna Andersson: Jag tror att det beror på att det är ett så enkelt, billigt och effektivt sätt att 

använda berättelser för att skapa en vi-känsla och en god företagsanda vilket är viktigt att man 

har i ett företag. Man kan även lättare mäta effekten utav själva användningen av corporate 

storytelling då man skall använda det externt behövs det mera arbete och eftertanke. Det kan 

också vara svårare att mäta effekten av det. 

 

Marko: Varför tror du att företag börjat använda det mera externt trots att det är svårt att mäta 

effekterna då man använt sig utav corporate storytelling i efterhand? 

 

Anna Andersson: Därför att de nya generationerna når företagen bäst genom att använda 

Internets möjligheter. Det växer upp en generation som väljer sina sociala relationer via 

facebook och andra communities. Man måste finna andra vägar att nå kunderna på, detta är ett 

utav dem. En annan fördel med att använda sig utav corporate storytelling externt är att 

företaget får mer ett ansikte, kunderna får veta mer än deras siffror och formaliteter. Det blir 

mer personligt och på en annan nivå, historierna försöker ju beröra emotionellt.  

 

Sandra: Men hur får man ut historierna externt? 

 

Anna Andersson: Som jag nämnde är internet en väg man kan nå sina kunder på, utöver 

internet kan man anordna olika event och föredrag där man försöker sprida historierna på. 

Men det främsta och det mest effektiva sättet är att de anställda sprider historierna vidare.  

 

Marko: Anser du att man måste gå internt och sprida historierna för att de ska nå externt? 

 

 Anna Andersson: Nej det tror jag inte att man måste, men det blir effektivare. Fler 

ambassadörer ger bättre resultat. Dessutom måste företagen ge ut historier där de anställda 

anser att budskapet de förmedlar stämmer in med verkligheten. Av den anledningen borde 
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man gå internt innan man lanserat externt i och med att man måste veta om man har 

personalen med sig. För om personalen inte anser att historierna som sprids där ute inte är 

sanna kan de i sin tur berätta mindre smickrande historier om företaget.  

 

Sandra: Kan du nämna fler företag som har arbetat med corporate storytelling och lyckats 

med det förutom Ikea? 

 

Anna Andersson: Ingen som arbetat lika aktivt med det via de anställda som Ikea har gjort. 

Men ställ frågan till reklamföretag, som t.ex. Åkestam & Holst. Och sök på Stefan the 

swopper på nätet. Nämnda reklambyrå skapade en källa till berättelser om posten genom att 

starta denna kampanj och dessa sidor. Avsikten var att allt som byttes skulle skickas via 

posten. Posten fick väldigt mycket trafik på sidan. En kampanj skapad av en reklambyrå, där 

berättelserna skapas interaktivt under resans gång. Kampanjen är reklam, men den ger upphov 

till en mängd berättelser. Här handlade berättelserna mycket om sajten och lite om att skicka, 

men inte så mycket om posten. Men historien visar vilken outnyttjad potential det finns här. 

Sandra: Anser du att en av Ikeas framgångar är för att de använder sig utav sin personal? 

Anna Andersson: Ja det gör jag, de har berättelser tillgängliga för alla anställda i form av små 

filmer i en sökbar databas. Men ni får fråga dem mer ingående.  

 

Marko: Hur anser du att man borde lansera historierna via vilka medieval? 

 

Anna Andersson: Jag anser att man ska göra det via Internt då man kan lansera dem på 

webbplatser men även communities. Jag anser även att man kan lansera dem både i textform 

men även som filmer. Det tror jag vi kommer se mer i framtiden av.  

 

Sandra: Vilka risker finns då man använder sig av corporate storytelling? 

 

Anna Andersson: Det är svårt att kontrollera berättelserna så det finns alltid en risk att mindre 

smickrande berättelser om företaget får fäste eller att berättelserna återberättas på ett mindre 

smickrande sätt. Naturligtvis finns det även en ekonomisk risk, om du lägger ned mycket 

resurser på corporate storytelling kan det förstås falla sig så att du inte får tillräcklig utdelning 

eller att utdelningen dröjer. Som jag nämnt tidigare ä det svårt att mäta själva effekten i 

efterhand för att se hur effektivt det var att använda sig utav corporate storytelling.  
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Marko: Då ett företag bestämmer sig för att de vill använda sig utav corporate storytelling, 

hur gör man då? 

 

Anna Andersson: Man börjar med att samla in material om potentiella berättelser sedan får 

man bearbeta berättelserna, ta ut den berättelsen som är mest passad för situationen och se till 

att skriva den kort. För de företag som är modiga ser de därefter till att skapa tillfällen för 

omedelbart berättande så att spridningen kan börja.  

 

Sandra: Kan alla företag använda sig utav corporate storytelling oberoende på storlek? 

 

Anna Andersson: Ja det är jag helt övertygad om att man kan. Det spelar ingen roll hur stort 

företaget är.  Det viktiga är antalet berättare i förhållande till företagets storlek.  

 

Marko: Hur skulle du rekommendera för ett nystartat företag som vill börja med corporate 

storytelling? 

 

Anna Andersson: Det beror givetvis på målgruppen. Riktar de sig till vissa grupper: sök deras 

intressesfärer, till exempel via tidningar och föreningar. Men ska man nå massorna och de 

uppväxande generationerna så gör filmer och använd nätet. Det har jag nämnt flera gånger här 

men det är det bästa alternativet. Företaget bör börja med att skapa en strategi. Man måste ha 

klart för sig vad man vill uppnå, till vem man riktar sig till och via vilka kanaler man ska nå 

dem. Det måste ju vara de kanaler de använder sig utav annars når man inte sin målgrupp. Det 

är jätte viktigt att man tänker efter noggrant och att man inte slarvar med berättelserna. 

Händelseförloppet kan förstås se olika ut i olika situationer för olika företag beroende just på 

mål och val av strategi men gemensamt för dem alla är at man noggrant ska ha tänkt igenom 

saker och ting innan man verkställer för att minimera risken för att misslyckas.  
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Bilaga 2  
 

Namn: Camilla Laaksonen 

Yrke: Marknadschef på Arlanda Express 

Ort: Stockholm 

Intervjun skedde rum på Camillas kontor som ägde rum 2009-05-15. Bandat samtal 08.00-

09.00. Utöver tiden ägde en för och efter diskussion rum och tog en kvart. 

 

Marko: Vad är corporate storytelling för er här i företaget? 

Camilla Laaksonen: Vi anser att det är ett komplement till den traditionella marknadsföringen. 

Det är viktigt att man hela tiden utvecklas, corporate storytelling stärker vårt varumärke 

externt, den stärker våra kärnvärden och bekräftas utav kunderna. Internt är det ett sätt att 

kommunicera och att beskriva vår historia. 

 

Sandra: Hur använder ni corporate storytelling i ert företag? 

 

Camilla Laaksonen: Vi samlar historier i syfte att publicera både från vår personal och 

uppmanar kunder att skicka in sin bästa historia till oss. Vi har valt att jobba på detta sätt att 

involvera både personalen och kunderna i detta. Det är viktigt att kunden känner sig delaktig 

på detta sätt har vi ett samspel mellan oss och kunderna.   

 

Sandra: Varför började ni med corporate storytelling och hur beslöt ni för att använda det 

externt? 

 

Camilla Laaksonen: Vi kände ett behov att bevara vår historia, vi ville även stärka våra 

kärnvärden på ett annorlunda sätt, på ett sätt vi inte gjort innan. Det är viktigt att man finner 

nya tillvägagångssätt för att nå kunderna på och vi tyckte att denna väg var relevant för oss.  

 

Marko: Hur har ni fått ut historierna externt? 

 

Camilla Laaksonen: Vi försöker att aktivera kunderna ombord på tåget genom information på 

TV-skärmar, vi försöker även att nå kunderna via vår hemsida. Internet är ett bra val att 
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använda sig utav i och med att vi idag använder Internet till allt möjligt. Kunden gör ett eget 

val då den går in på hemsidan och är då mottaglig för informationen det är inte vi som 

kommer direkt med informationen. Vi når även kunderna via våra ombordtidningar. Detta är 

kanaler som vi anser fungerar för oss.  

 

Marko: Anser du att man måste gå internt så att personalen blir ambassadörer för historierna 

för att sedan sprida dem externt? 

 

Camilla Laaksonen: Alla företag gör på sina sätt, jag anser att personalen måste vara med på 

noterna. De lever ju i företagskulturen så det är viktigt att berättelserna är förankrade i 

verkligheten alltså att de stämmer överrens, för gör dem inte det kan personalen börja sprida 

historier som ger bakslag. Personalen är företaget så jag svarar ja på den frågan. Det är svårt 

att lansera historierna om personalen inte anser att berättelserna är korrekta.  

 

Sandra: Vilka mer mediekanaler använder ni er utav förutom word of mouth och hjälp utav 

personalen? 

 

Camilla Laaksonen: Som jag sa innan är Internet ett bra val för oss vi har lagt ut våra historier 

på vår hemsida.  Vi har även skapat en storydusch i vår vänthall som är en ljuddusch med 

olika berättelser, vi är först i Sverige med detta. Detta är till för resenärer som har en stund 

över i vänthallen. Man har även gjort att bara personen som sitter i själva storyduschen kan 

höra historierna så att inte alla runtomkring blir störda utav detta. Detta var ett bra sätt att få 

uppmärksamhet på i och med att vi är dem första som gjort denna storydusch utöver detta kan 

man trycka upp berättelser och ha en liten skrift eller en affisch på väggen så att kunderna ser 

berättelsen.  

 

Sandra: Anser du att det finns några risker med er användning utav Corporate Storytelling? 

 

Camilla Laaksonen: Det finns alltid risker med allting man gör så är det. Men risken med 

corporate storytelling är då man inte lever upp till de berättelser man sänder ut, då blir det en 

tvärtom effekt. Istället för att det skall ha en positiv inverkan på företaget och våra kärnvärden 

blir det en negativ inverkan. Det är svårt att radera bort denna negativa inverkan som 

kunderna tagit del av i sådana fall, tillit är något som kan raseras fort och då är det svårt att 
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bygga upp det förtroendet igen, klart att det går men det tar tid. Har man investerar i att sända 

ut berättelser så ska man se till att de lever upp till de kärnvärden vårt företag har.  

 

Marko: Vad ska man tänka på i företaget då man sätter igång med att använda corporate 

storytelling? 

 

Camilla Laaksonen: Det är viktigt att man tänker långsiktigt i och med att corporate 

storytelling är av den karaktären därför måste man vara ihärdig och ha tålamod. Som jag 

nämnde precis är det även viktigt att man är trovärdig. För det är ju det man vill bygga upp 

med kunden en tillit sinsemellan, om kunden tror på företaget kan den i sin tur bli en lojal 

kund. Det är ju det vi företag vill åstadkomma, lojala kunder som återkommer till oss och som 

pratar gott om vårt företag. Denna word of mouth är värd så otroligt mycket. Man litar mer på 

sin personliga omgivning än vad man tror på företagets alla reklamer, så om någon i den 

omgivning säger något bra om Arlanda express så som att den går i tid att man inte behöver 

oroa sig för att den inte skulle göra det, att det är några stopp på vägen och att det högst tar 

tjugo minuter från Stockholm till Arlanda då är det mer pålitligt och gör att kunden då kanske 

väljer oss.  

 

Sandra: Var tycker du att berättelserna skall skapas av och utav vem, hur har det sett ut i ert 

företag? 

 

Camilla Laaksonen: Historierna skapas utav våra kunder och utav personalen men här ligger 

det hos marknadschefen att ta ansvar för vilka historier som skall läggas upp. Det vill säga att 

det ansvaret ligger hos mig även var dem skall läggas upp och så vidare.  

 

Marko: Bör en person arbeta heltid med historierna, hur ser det ut hos er? 

 

Camilla Laaksonen: Att en person skulle arbeta heltid med detta fungerar inte på ett litet 

bolag, andra företag som är större kanske arbetar så. Här är det en del av det dagliga arbetet .  

Ibland krävs det extra insatser för att få fart på historierna eller för att man skall förnya sig. 

Men utöver de extra insatserna är det alltså marknadschefen som har det som sina 

arbetsuppgifter. Vi försöker ju att uppnå så att kunden hela tiden för historierna vidare, för att 
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de ska göra det måste historierna beröra dem på något sätt, vilket jag anser att våra berättelser 

här på Arlanda express gör.  
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Bilaga 3  

Intervjufrågor till fokusgrupp 

 

1. Brukar ni åka med Arlanda express eller var det en engångsföreteelse då vi möttes i 

vänthallen?  

 

2. Vad lockar er att åka med Arlanda express? 

 

3. Kan ni berätta en positiv händelse som har hänt då ni åkte med Arlanda express? 

 

4. Kan ni berätta en negativ händelse som har hänt då ni åkte med Arlanda express? 

 

5. Anser ni att det är viktigt för företag att komplettera de traditionella 

marknadsföringsmetoderna med nya innovativa tillvägagångssätt, om ja i sådana fall 

varför? 

 

6. Vet ni hur Arlanda express marknadsför sig? Om ja, hur och berätta. 

 

7. Kan någon av er en berättelse om Arlanda express, om ja, berätta och var har du hört 

den? 

 

8. Vad anser ni om de historier som Arlanda express försöker nå er med? 

 

9. Anser ni att det är viktigt att det finns en sorts upplevelse då ni åker med tåget, vad är 

det för upplevelse och varför? 

 

10. Hur nöjda är ni idag med Arlanda express?  

 

11. Har ni någon gång varit i behov av att kontakta deras kundsupport eller personal, om 

ja hur bemötte de er? 

 

12. Har ni sett någon reklam från Arlanda express på något annat ställe än i deras 

vänthall? Var och vad tyckte ni om den? 
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13. Hur viktigt är samverkan/samarbete mellan kund och företag? 

 

14. Om svaret är ja på nr 13, hur vet man att man har en samverkan/samarbete med 

företaget? 

 

15. Har ni lagt märke till ljudduschen som finns i vänthallen? Har ni varit inne i den?  

 

16. Har ni hört något om ljudduschen eller läst om det någonstans, var? 

 

17. Anser ni att det är en bra metod att lägga den där i vänthallen? Varför? 

 
18. Kommer ni ihåg historierna efter att ni hört dem? 

 
19. Brukar ni berätta historierna vidare till era bekanta? 

 
20. Tycker ni att berättelserna är för rakt på sak och jobbiga, eller lättsamma att lyssna på? 

 

21. Finns det något som skulle göra så att ni slutade använda er utav Arlanda express, vad 

och varför i sådana fall. 

 

22. Hur viktigt är det med personliga relationer i detta fall? 

 

23. Är ni engagerade i ert val hur ni ska ta er till och från flygplatsen?  

 

24. Vad är fördelarna med Arlanda express respektive nackdelar? 

 

25. Vad tror ni Arlanda express vill förmedla via sina berättelser? Varför tror ni de har 

valt detta tillvägagångssätt? 

 

26. Hur tycker ni att Arlanda express borde nå er?  

 

27. Tror ni att tidigare erfarenheter spelar roll då man väljer sitt transportsätt till och från 

Arlanda? Hur, varför samt när? 
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28. Vad anser ni skapar en minnesvärd upplevelse hos en tjänst? 

 

29. Känner ni till andra som använder sig utav corporate storytelling? Berätta vilket 

företag och hur de gör. Varför tror ni dem valt detta marknadsföringssätt?  

 

30. Vad vill företagen få ut av corporate storytelling? Vad tror ni kunden får ut av detta? 

 


