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Sammanfattning 

Ett sätt för företag att differentiera sig är att skapa ett starkt varumärke, vilket även kan vara 

en fördel vid positionering då det stärker företagets image. Differentiering kan ske genom att 

företag kommunicerar vad varumärket står för till konsumenter. Att locka fram känslor och få 

konsumenterna att känna empati för varumärket kan göras genom att sprida emotionella 

berättelser, något som har kommit att kallas för storytelling.  

Berättelser är något som finns naturligt både inom organisationer och bland 

konsumenter. Detta gör att berättelserna blir svåra att styra. Ändå finns det företag som 

försöker göra just detta. Genom att välja vilka berättelser de vill att konsumenterna ska ta del 

av och sprida vidare arbetar de strategiskt med berättelser. Frågan är hur detta mottas av 

konsumenter, då berättelserna kommer från företaget och inte från konsumenter i form av 

word-of-mouth? 

Denna uppsats undersöker hur konsumenter uppfattar berättelser som används av 

företag i marknadsföringssyfte. De undersökta företagen är Arlanda Express som använder en 

ljuddusch i sin vänthall, Toyota som har radioreklam i form av berättelser, The Body Shop 

som förmedlar berättelser i direktkontakt mellan butikspersonal och kund samt Storytellers 

Heijbel & Co som fungerar som konsult åt företag som vill arbeta med berättelser. Då studien 

har ett konsumentperspektiv har konsumentundersökningar utförts för att ta reda på hur 

Arlanda Express och Toyotas berättelser uppfattas.  

Studien visar att konsumenterna är positivt inställda till berättelserna men att valet av 

kommunikationsmedel påverkar hur många som nås av berättelserna. Inställningen till 

kommunikationsmedlet i sig påverkade vad konsumenterna tyckte om Arlanda Express 

berättelser men inte vad de tyckte om Toyotas. Denna skillnad tyder på att mediet hade större 

inverkan på konsumenterna i Arlanda Express fall. Berättelsernas trovärdighet anses generellt 

vara hög, dock finns en skillnad i uppfattningen av trovärdighet mellan könen angående 

Toyotas berättelser, där männen i högre utsträckning än kvinnorna anser att berättelserna är 

trovärdiga.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det engelska ordet för varumärke, brand, kommer ursprungligen från det fornnordiska brandr 

som betyder brännmärka, något som gjordes för att visa vem som hade tillverkat ett föremål, 

en ursprungsbeteckning som visade att någon ville stå för att ha tillverkat varan.1 Detta är vad 

ett varumärke i grunden handlar om. Ett sätt att bygga starka varumärken är genom samspel 

mellan vision, kultur och image. 2 Alla i företaget bör ha en gemensam bild av vilka de är för 

att kunna skapa en enad bild av företaget utåt. Företag kan då använda varumärket som ett 

hjälpmedel för att bygga upp sin image.  

Buchholz och Wördemann talar om the Marketing Meltdown vilket innebär att 

produkterna på marknaden blir fler medan företagen riktar sig till färre konsumenter, varor 

och tjänster blir alltmer homogena, samt att informationsflödet ökar. 3 Dessa faktorer gör det 

viktigt för företagen att differentiera sig. Ett sätt att differentiera sig är att skapa ett starkt 

varumärke. Ett starkt varumärke kan även vara en fördel vid positionering då det stärker den 

image en produkt har. Kärnan är att ta en unik position i konsumentens medvetande och för 

att lyckas med detta är det viktigt att veta vilka behov man tillfredsställer hos sina kunder.4 

Enligt Schiffman & Lazar Kanuk är människors behov grunden för all marknadsföring. 

De skiljer mellan konsumenters rationella och emotionella motiv till köp. Rationella motiv 

innebär att konsumenten har mål baserade på objektiva kriterier som funktion, pris eller 

storlek. De emotionella motiven innebär att konsumenten har mål baserade på personliga eller 

subjektiva kriterier. Dessa kan uppnås genom konsumtion av produkter och attribut som 

symboliserar de egenskaper man vill stå för. Produkters varumärken förknippas med vissa 

egenskaper, och genom att konsumera dessa skapar konsumenten sig en image som talar om 

vem man är.  

Buchholz och Wördemann beskriver fem vägar till konsumenten: Benefits and 

Promises, Norms and Values, Perceptions and Programs, Identity and Self-expression samt 

Emotions and Love.5 Identity and Self-expression grundas på att konsumenter föredrar ett 

varumärke för att det uttrycker deras (önskade) personlighet och identitet. Emotions and Love 

                                                 
1 Lagergren, 2002 
2 Hatch & Schultz, 2008 
3 Buchholz och Wördemann, 2000 
4 Schiffman & Lazar Kanuk, 2007 
5 Buchholz och Wördemann, 2000 
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innebär att det emotionella värdet är värdefullare än kvaliteten hos en produkt. De emotionella 

känslorna är unika och speciella, medan kvalitet lätt kan återskapas.  

Ett sätt att locka fram känslor är att sprida emotionella berättelser om varumärket som 

konsumenterna kan känna empati för och som gör att de tycker om det. Detta kan göras 

genom storytelling. Storytelling innebär att man samlar berättelser och anekdoter om företaget 

och dess kultur och sedan sprider dessa internt.6 Företag har också börjat använda sig av 

storytelling i sin externa kommunikation för att stärka sitt varumärke i förhållande till 

konkurrenterna. Bengtsson och Östberg talar om att det är berättelser som utgör varumärkets 

mening.7 När berättelser är en så central del av vad ett varumärke är borde det vara intressant 

att kunna välja vilka man vill sprida. 

1.2 Problematisering 

När företag börjar använda storytelling som ett strategiskt verktyg uppstår en del frågor. En av 

dessa är om man kan använda sig av berättelser i den externa kommunikationen. Enligt 

Buchholz och Wördemann är detta något som kan få konsumenterna att känna empati för 

varumärket. Men fungerar verkligen storytelling som ett strategiskt verktyg? Forskare anser 

att historier och berättelser är något som finns naturligt inom organisationer, och varken går 

att skapa eller styra.8 När man talar om storytelling är det oftast i sammanhanget 

identitetsstärkande och företagskultur. Måste man först bygga upp en stark företagskultur och 

samla berättelser kring denna för att de ska kännas trovärdiga? Kan berättelserna handla om 

andra ämnen än företagskulturen utan att förlora trovärdigheten? Man skulle kunna tänka sig 

att berättelserna, förutom att användas internt, även kan användas gentemot konsumenter i 

marknadsföringssyfte.  

En annan fråga som uppstår är om konsumenter tar budskapet på allvar när det 

förmedlas genom berättelser. Storytelling förmedlar mjuka värden på ett annorlunda sätt än 

traditionell reklam, och det finns lite forskning kring hur detta mottas av konsumenterna. En 

intressant aspekt är hur olika segment tar emot budskapet, och om vissa grupper är mer 

mottagliga för storytelling än andra. Bengtsson och Östberg talar om att konsumenter blivit 

bättre på att avkoda de berättelser som produceras i den kommersiella sfären.9 Är detta fallet 

                                                 
6 Hatch & Schultz, 2003 
7 Bengtsson & Östberg, 2006 
8 Hatch & Schultz, 2003 
9 Bengtsson & Östberg, 2006 
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kan man fråga sig om konsumenterna överhuvudtaget tar till sig berättelser när de kommer 

från företagen? 

1.3 Problemformulering 

– Hur ser företagen på sitt arbete med storytelling och hur reagerar konsumenter på 

budskap som förmedlas av företag genom storytelling? 

1.4 Syfte 

Denna uppsats kommer att undersöka hur företagen ser på sitt arbete med storytelling samt 

hur konsumenter uppfattar storytelling som används strategiskt av företag i 

marknadsföringssyfte.    

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen undersöker företags externa kommunikation. Den kommer inte att undersöka hur 

storytelling kan användas för att stärka företagskultur. Vad konsumenter vet om företagen 

genom andra marknadsföringssätt än storytelling kommer inte att undersökas, utan endast det 

konsumenterna exponerats för genom storytelling. 

Uppsatsen kommer inte att ta upp berättelser som är fiktiva utan endast sådana som 

bygger på verkliga händelser. Berättelser som sprids naturligt är svåra för företag att 

kontrollera, därför kommer undersökningen endast fokusera på berättelser som sprids på ett 

strategiskt sätt. Därmed är det inte sagt att berättelserna som undersöks här inte senare 

kommer att spridas vidare genom word-of-mouth.   
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av företagens arbete med, och konsumenternas 

uppfattning av, storytelling. Korta semistrukturerade intervjuer med konsumenter har utförts. 

Valet av intervju baseras på att man genom denna form av surveyundersökning minskar 

riskerna för missförstånd och kan få mer detaljerad data.10 Det ger även ökad möjlighet att 

fylla urvalskriterierna, vilka i denna uppsats är jämn fördelning mellan kön och spridning i 

åldersgrupper. Vid data baserad på erfarenheter och känslor är intervjuer att föredra framför 

frågeformulär, då man strävar efter ett djup som inte kan uppnås av frågeformulär. Vid 

semistrukturerade intervjuer är intervjuaren flexibel och den intervjuade får möjlighet att 

utveckla sina idéer då svaren är öppna.11 Mer omfattande semistrukturerade intervjuer har 

genomförts med företag som arbetar med storytelling. Både personliga intervjuer och en 

telefonintervju har gjorts, se bilaga 1 och 2 för intervjuguide.   

Inom den kvalitativa ansatsen har en analys av meningsinnehåll gjorts. I dessa analyser 

ligger fokus på innehållet i datamaterialet.12 Data samlas in och görs till texter som sedan 

kodas och därefter kategoriseras. Detta underlättar för analys och tolkning av datamaterialet.  

Uppsatsen bygger på abduktion. Den empiriska datan som samlats in har analyserats 

genom valda teorier och modeller. Genom analysen kommer slutsatser sedan att dras om hur 

storytelling uppfattas av konsumenterna. 

2.2 Urval 

De företag som analyserats är Arlanda Express, Toyota, The Body Shop samt Storytellers 

Heijbel & Co. De intervjuade är Camilla Laaksonen, marknadschef på Arlanda Express, 

Tobias Eklund, chef för marknadskommunikation på Toyota, Maria Ros-Jernberg, PR- och 

informationsansvarig på The Body Shop samt Matts Heijbel som driver företaget Storytellers 

Heijbel & Co. Arlanda Express använder sig av en ljuddusch i form av två stolar i vänthallen 

där man kan sätta sig och lyssna på berättelser. Berättelserna finns även på deras hemsida. 

Toyota har utformat en del av sin radioreklam som berättelser, dessa finns även samlade på 

                                                 
10 Denscombe, 2000 
11 Denscombe, 2000 
12 Johannessen & Tufte, 2002  
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Internet. The Body Shop använder berättelser i mötet mellan kund och butikspersonal. 

Storytellers Heijbel & Co är ett konsultföretag som anlitas av företag som vill arbeta med 

storytelling.  

Företagen har valts ut genom ett subjektivt urval.13 Detta används när forskaren redan 

har en viss kännedom om de företeelser som ska undersökas och medvetet väljer vissa av dem 

då det är troligt att de ger värdefull data. Undersökningsobjekten väljs ut på grund av deras 

relevans för temat. The Body Shop och Storytellers Heijbel & Co har valts genom den 

använda litteraturen. Arlanda Express och Toyota har valts ut genom ett experturval, genom 

en intervju med konsulten Matts Heijbel.  

Subjektivt urval av företag har valts då det tillåter forskaren att närma sig företeelser 

som på goda grunder kan vara avgörande för undersökningen. Företagen har valts ut med 

anledning av att de är typiska exempel på den form av storytelling som uppsatsen avser att 

undersöka.  

För att nå konsumenterna har endast företag som har verksamhet i Sverige valts. Detta 

på grund av att konsumenterna ska ha blivit exponerade för berättelserna som undersöks. För 

att se om det finns skillnader i hur de olika kommunikationsmedlen fungerar har företag som 

använder storytelling på olika sätt valts ut. Detta görs för att se om kommunikationsmedlet 

har någon påverkan på hur konsumenterna tar till sig budskapet. Även denna form av urval är 

ett subjektivt urval då den syftar till att uppvisa en bred variation av företag. 

Ett proportionellt stratifierat urval av konsumenter har gjorts, vilket innebär att man 

fastställer kategorier som är nödvändiga att ha med i urvalet. 14 Dessa försöker man att fylla i 

proportion till deras förekomst i populationen. Urvalet kan grundas på de respondenter som 

finns tillgängliga och väljs snarare för sin tillgänglighet än som en del av ett slumpmässigt 

urval från en känd population. Populationen som undersöks är alla typer av konsumenter, och 

för att urvalet ska vara representativt för populationen eftersträvas en jämn fördelning mellan 

kön samt spridning i åldrar.  

2.3 Genomförande av studien 

Uppsatsen bygger på primärdata som är insamlad från korta semistrukturerade intervjuer med 

slumpvis utvalda konsumenter. Även de valda företagen har intervjuats för att fastställa vilka 

                                                 
13 Denscombe, 2000 
14 Denscombe, 2000 
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budskap och värderingar de vill sända ut genom storytelling. Sekundärdata som insamlats från 

företagens hemsidor har används som komplettering.    

De företag som analyserats använder sig av storytelling som ett strategiskt verktyg i sin 

marknadsföring, genom olika typer av kommunikationskanaler, och Matts Heijbel anlitas av 

företag som konsult och föreläsare. Med Arlanda Express, The Body Shop och Matts Heijbel 

har personliga intervjuer genomförts och med Toyota har en telefonintervju gjorts. Alla 

intervjuer har utförts med företagens marknads- och informationschefer.  

Konsumenter har intervjuats angående Arlanda Express och Toyota för att undersöka 

konsumenternas inställning till storytelling. The Body Shop valdes inte på grund av 

svårigheter att få tillgång till konsumenter som varit i kontakt med deras användning av 

storytelling.  

Intervjuerna gällande Arlanda Express har genomförts i deras vänthall och intervjuerna 

om Toyotas radioreklam har gjorts på Centralstationen i Stockholm. Intervjuerna har 

genomförts vid fyra tillfällen och vid olika tidpunkter på dagen för att uppnå så stor spridning 

på respondenter som möjligt. Av 102 tillfrågade på Centralstationen har 30 personer svarat att 

de har hört Toyotas radioreklam, och kunnat återge handlingen och därmed intervjuats. Även 

angående Arlanda Express har 30 personer intervjuats. Parallellt med intervjuerna angående 

Arlanda Express har observation genomförts av hur många som passerat ljudduschen utan att 

lyssna. 

Vid sammanställning av respondentsvaren har berättelserna i den mån det varit möjligt 

kategoriserats under namn utformade från handlingen. Vilken berättelse respondenten har 

lyssnat på kommer dock inte att analyseras närmare. Vid sammanställningen har svaren delats 

upp på ålder och kön hos respondenterna. Detta för att se om det finns några skillnader eller 

likheter mellan grupperna i deras inställning till storytelling. För att få en överblick av 

inställningen, har svaren på frågan om vad konsumenterna tycker om berättelserna 

kategoriserats som positiva, negativa eller neutrala. I sammanställningen av inställning hos 

respektive respondent har svaren bedömts i sin helhet, har en respondent angivit ett positivt 

och ett negativt ord har denna bedömts som neutral. Se bilaga 3 och 4 för tabeller. 

En kvalitativ ansats har valts då uppsatsen fokuserar på empirisk data insamlad från 

intervjuer. Inom den kvalitativa ansatsen har en analys av meningsinnehåll gjorts av 

konsumentintervjuerna. Detta innebär att datamaterialet kodats med koder som induktivt 

utarbetats från materialet. Dessa koder har sedan kategoriserats, för att kunna urskilja 
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likartade uttalanden, mönster, samband, likheter och skillnader. Konsumentintervjuerna har 

sedan kvantifieras, för att tydliggöra sammanställningen.  

Intervjuerna med företagen har sammanställts och därefter har delar ur intervjun som är 

väsentliga för analysen plockats ut. Dessa delar redovisas i empiridelen av uppsatsen.  

2.4 Tillförlitlighet  

Då de analyserade företagen använder sig av olika medier för att förmedla berättelserna, kan 

detta ha olika inverkan på konsumenterna. För att ta hänsyn till detta har respondenterna 

tillfrågats om sina åsikter om kommunikationsmedlet.  

Då huvuddelen av undersökningen byggs på primärdata ökar detta tillförlitligheten i 

uppsatsen.15 Ännu högre tillförlitlighet hade kunnat uppnås om ett helt slumpmässigt urval 

hade gjorts. Ett proportionellt stratifierat urval valdes istället för att uppnå en spridning i 

kategorierna.     

 Validitet innebär hur giltig den insamlade datan är. Detta handlar om att som forskare 

ha ett objektivt synsätt till det som undersöks. Man kan även se på den externa validiteten som 

innebär hur överförbara resultaten och slutsatserna är till andra jämförbara situationer. 

Sammanställningen av konsumentundersökningen har tagit hänsyn till alla svar, utan att de 

förenklats, vilket ger datan hög validitet. Majoriteten av respondenterna har varit kortfattade i 

sina svar, detta kan bero på den öppna karaktären i frågorna. De korta svaren kan även bero på 

den stressade miljön. De öppna frågorna är dock nödvändiga då de syftar till att inte styra 

respondenternas svar.   

Då få personer under intervjutillfällena lyssnat på Arlanda Express berättelser, har på 

grund av tidsbrist 13 stycken av respondenterna i denna undersökning blivit tillfrågade att 

sätta sig och lyssna på en berättelse. Detta för att få ihop tillräckligt med underlag för 

uppsatsen. Svaren kan på grund av detta skilja sig åt mellan de som självmant lyssnat och de 

som blev tillfrågade.  

Eftersom konsumentintervjuerna är semistrukturerade kan sammanställningen uppfattas 

som svårläst. Detta på grund av att de öppna frågorna har lett till varierande svar. Även om 

sammanställningen är svårläst gör precisionen i tabellerna att tillförlitligheten ökar.  

Längre intervjuer med företagens marknads- och kommunikationschefer har 

genomförts. Detta för att komma åt så exakt information som möjligt om företagens 

                                                 
15 Denscombe, 2000  
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marknadsföringsarbete. Då de intervjuade är representanter för företagen har svaren granskats 

kritiskt för att bibehålla trovärdigheten.   
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3. Teori 

Den teoretiska grunden bygger på teorier och modeller inom såväl beteendevetenskap, 

kommunikationsvetenskap och organisations- och marknadsföringsteori. Detta för att ingen 

egen utvecklad teori angående storytelling finns, utan ämnet berör olika vetenskaper.  

3.1 Berättelsetyper 

Dennisdotter och Axenbrant definierar elva typer av berättelser.16 I denna uppsats behandlas 

fyra av dessa: 

Konsumentberättelsen – en kund berättar om hur denna upplever varumärket eller företaget. 

Detta kan ske i form av word-of-mouth, eller genom att kunden berättar sin historia i ett 

reklaminslag i tidningar, TV eller radio.  

Produktberättelsen – en produkt har ofta en story att berätta. Produkten kan ha tillkommit av 

en speciell anledning. Tillverkningsprocessen kan vara så speciell att den tillför ett stort värde 

till produkten. Man kan även lyfta fram specifika värderingar bakom produkten som gör den 

unik. Detta kan påverka och beröra konsumenten på ett emotionellt sätt och på så sätt höja 

värdet på produkten. 

Samhällsberättelsen – innebär att företag sänder ut värderingar för att stärka samhällets och 

kundernas uppfattning om företaget. Det kan handla om att förmedla en historia om hur 

företaget ställer sig till samhällsfrågor som exempelvis miljö eller välgörenhet.  

Varumärkesstoryn – dessa berättelser ska etablera, stärka eller förändra ett varumärke. 

Varumärkesstoryn kan användas av nystartade företag för att nå konkurrenskraft vid 

etableringen. Lyckas man bygga sitt varumärke kring en berättelse kan man skapa ett 

svårkopierat koncept.  

3.2 The VCI Alignment Model 

En grundläggande modell inom varumärkesbyggande är the VCI Alignment Model vilken 

innebär att ett företags vision, kultur och image bör stämma överrens för att kunna skapa en 

stark identitet och genom detta ett starkt varumärke. 17 Ett företags vision är det ledningen 

strävar efter att uppnå i framtiden, kulturen skapas av företagets anställda och företagets 

image består av de förväntningar externa intressenter har på företaget. Kombinationen av 

                                                 
16 Dennisdotter & Axenbrant, 2008 
17 Hatch & Schultz, 2008 
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dessa tre delar representerar allt företaget är, säger och gör. Om dessa tre delar inte stämmer 

överrens kan varumärket istället skadas. Modellen visar på vikten av att alla medarbetare och 

intressenter har en gemensam bild av varumärket.  

 
 

   
Figur 3.1 The VCI Alignment Model, Hatch & Schultz, 2008, sid. 11 
 

3.3 Kommunikationsteorier 

Kommunikationsprocessmodellen (se nästa sida) beskriver hur ett budskap går från sändare 

till mottagare. 18 Den tar upp faktorer som kan påverka budskapet som kodning, avkodning 

och brus. Kodning innebär den mening som sändaren lägger in i budskapet. Avkodning är den 

mening som mottagaren läser ut. Brus är omgivningsfaktorer som kan störa 

kommunikationen. Valet av medium påverkar vilken effekt budskapet får på mottagaren samt 

vem budskapet når. Budskapet ska vara anpassat till målgruppen. För att nå optimal effekt bör 

ett budskap spridas av olika sändare med hög tillförlitlighet och mottagaren och sändaren bör 

likna varandra. Denna modell är användbar vid en analys av hur ett företag kommunicerar 

information till kunder, aktieägare och andra intressenter.  

                                                 
18 Larsson, 2001 
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Figur 3.2 Kommunikationsprocessmodellen, Larsson, 2001, sid. 40 

 

Hur konsumenter reagerar på reklam beskrivs i Schiffman och Lazar Kanuks modell A 

Conception of the Relationship Among Elements in an Attitude-Toward-the-Ad Model. 19  

Konsumenten bildar åsikter och känslor när den exponeras för reklam. Dessa åsikter och 

känslor påverkar i sin tur konsumentens attityd mot reklamen och värderingar om varumärket. 

Slutligen påverkar konsumentens attityd mot reklamen och värderingar om varumärket 

dennes attityd mot varumärket.  

Brassington och Pettitt jämför fördelar och nackdelar med fyra olika typer av medier.20 

Dessa är rangordnade från personliga till opersonliga medier i ordningen: word-of-mouth, 

sales representative, personalised mail shot samt mass media advertising. Teorin tar upp hur 

dessa medier påverkar kommunikationsprocessen och vilka konsekvenserna blir av 

medievalet. Brassington och Pettitt jämför hur de fyra medierna fungerar med hjälp av åtta 

olika kategorier: 

- Accuracy and consistency of delivery 

- Likely completeness of message 

- Controllability of content 

- Ability to convey complexity 

- Flexibility and tailoring of message 

- Ability to target 

- Reach 

- Feedback collection 

                                                 
19 Schiffman & Lazar Kanuk 2007 
20 Brassington & Pettitt, 1997 
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Mediernas för- och nackdelar bedöms utifrån dessa kategorier. Författarna lägger vikt vid att 

matcha meddelandet och mediet med målgruppen.  

Uses and Gratifications model, översatt till användningsmodellen av Larsson, är en 

kommunikationsmodell ur konsumentens perspektiv.21 Den utgår ifrån att användaren aktivt 

väljer medier för att tillgodose sina informationsbehov. Därmed avgör han eller hon om det 

överhuvudtaget ska ske någon kommunikation. Resultatet och effekten av en 

medieanvändning beror på användarens uppfattning av innehållet i mediet. Modellen är 

individinriktad och tar inte hänsyn till individens sociala omgivning. Larsson menar även att 

en mediemix normalt ger bättre resultat än användning av ett enstaka medium. Fördelarna är 

att tillförlitligheten ökar när flera olika källor återger samma budskap, att olika konsumenter 

nås av olika mediekanaler samt att varje mediekanals egenskaper maximeras.  

Ett antal analysvariabler finns om ämnet och mediet.22 Ämnet och budskapet i sig bör 

beaktas samt även det tilltänkta mediet och dess karaktär.  

- Ämnet i sig – vilket eller vilka medier passar ämnets karaktär? 

- Ämnesvidd – vilka medier lämpar sig för mitt (breda/smala) ämne? 

- Publikstrukturen – vilken typ av publik brukar möta mediet? 

- Kontaktsammanhang – i vilken miljö ska vi möta publiken? 

- Mediets images – vilken attityd har mottagarna till mediet som sådant? 

Larsson menar att somliga medier passar vissa ämnen och därför bör man välja medie med 

omsorg. Målgruppens allmänna inställning och attityd till olika medier är en viktig 

analysvariabel, då det kan påverka mottagandet av budskapet.  

3.4 Konsumentens kontexter 

Ligas och Cotte urskiljer tre kontexter för meningsskapande där en konsument interagerar 

med varumärken och utvecklar en mening med dem: marknadsföringskontexten, den sociala 

kontexten samt den individuella kontexten.23 I marknadsföringskontexten kommer 

konsumenten i kontakt med företagets marknadskommunikation och får på så sätt en idé om 

vad varumärket står för. I den sociala kontexten påverkar olika individers varumärkeshistorier 

konsumentens uppfattning av varumärket. Bengtsson och Östberg menar att denna process är 

en viktig aspekt då det måste finnas en gemensam meningsnämnare för att den enskilde 

                                                 
21 Larsson, 2001  
22 Larsson, 2001  
23 Bengtsson & Östberg, 2006 
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individen ska kunna använda varumärket för att kunna utrycka en social identitet. Den 

individuella kontexten innefattar individens personliga mål och livshistoria. De historier som 

finns tillgängliga om varumärket relateras till den självidentitet som individen önskar att 

upprätthålla.  

Enligt Schiffman & Lazar Kanuk påverkar konsumentens tidigare erfarenhet av 

produkten i stor utsträckning dennes uppfattning av trovärdigheten i budskapet. Om tidigare 

förväntningar på produkten uppfyllts ökar det framtida budskaps trovärdighet. Det fungerar 

även omvänt, om förväntningarna inte uppfyllts minskar det trovärdigheten på framtida 

budskap. Basen för trovärdighet för ett budskap består därmed i produktens förmåga att 

leverera kvalité, värde och tillfredsställelse till konsumenten. Kotler menar att vem sändaren 

av ett budskap är påverkar trovärdigheten.24 Trovärdigheten är relaterad till hur objektiv och 

ärlig källan uppfattas vara. Vänner är mer betrodda än främlingar och säljare.   

Forskare skiljer på hög- och lågengagemangsköp.25 Högengagemangsköp är sådana som 

kräver omfattande informationssökning av konsumenten medan lågengagemangsköp kräver 

mindre informationssökning. Vid högengagemangsköp väljer konsumenter bland få 

varumärken medan konsumenter vid lågengagemangsköp är mottagliga för olika budskap 

angående köpet och därför överväger fler varumärken.   

                                                 
24 Kotler, 2000 
25 Schiffman & Lazar Kanuk, 2007 
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4. Empiri  

4.1 Introduktion till storytelling genom Matts Heij bel 

Matts Heijbel är i grunden journalist och driver företaget Storytellers Heijbel & Co.26 Han 

anlitas som konsult av olika företag som vill arbeta med storytelling. Matts Heijbel fungerar 

som en inspirationskälla genom att hålla föredrag och work-shops. Han arbetar även med 

kommuner inom området platsmarknadsföring.  

Enligt Matts Heijbel förmedlar storytelling mjuka värden vilket gör att det inte alltid tas 

på allvar inom den vetenskapliga världen. För att beskriva var ett företag kommer ifrån eller 

vart det är på väg kan det antingen använda siffror eller storytelling. Storytelling används inte 

för att övertyga om rätt eller fel, utan snarare för att väcka en känsla.  

Matts Heijbel arbetar med storytelling mot företag internt och externt. Internt används 

det för kulturbyggande, och externt för att addera emotionella värden till varor och tjänster. 

Han nämner olika kanaler som kan användas för att nå ut med berättelserna: Internet, 

personaltidningar, lokaltidningar och att chefer och anställda själva sprider berättelser genom 

word-of-mouth. Han säger även att Internet har blivit en opinionsbildare dit människor vänder 

sig för råd inför köpbeslut. Finns då konsumentberättelser tillgängliga på Internet, kan dessa 

påverka konsumentens inställning till företaget. 

Enligt Matts Heijbel är det viktigt att berättelsen är förankrad i verkligheten. Den bör 

innehålla faktiska exempel och händelser som visar på företagets kultur. Han nämner att en 

anledning till att en berättelse inte fäster hos konsumenter kan vara att den inte är sann. 

Berättelsen ska däremot gärna vara rolig och underhållande. För att konsumenter ska ta den 

till sig bör det finnas en igenkänningsfaktor.  

Arbetet med att ta fram berättelser kan enligt Matts Heijbel starta på två sätt. Dels kan 

det starta med att hitta berättelser som bekräftar och stärker företagets visioner. På detta vis 

blir storytelling ett sätt för företaget att förmedla sin profil. Ett annat sätt är att samla 

berättelser internt och sedan utifrån dessa utveckla varumärket och identiteten.  

 
 

                                                 
26 Intervju med Matts Heijbel 2008-10-23  
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4.2 Exempel på berättelser 

4.2.1 Arlanda Express berättelse om det glömda pass et 

Jag ska berätta om engelska Andrew som kom ut till Arlanda på väg till England, när han 

märkte att han hade glömt sitt pass. Ibland blir det lite bråttom och då är det tur att Arlanda 

Express finns. Andrew, som bor i Sverige sedan många år skulle åka hem till Manchester och 

hälsa på sina föräldrar. Han är inte precis någon sista-minuten-människa utan han brukar ha 

hyfsade marginaler när han reser och det var tur den här gången. För nu måste han försöka 

hinna hem till bostaden i Stockholm och tillbaks ut till Arlanda igen utan att missa planet. 

Flygbussen var inte att tänka på och taxi var både dyrt och riskfyllt med tanke på alla köer. 

Då får det bli Arlanda Express. Andrew skyndade ned till tågperrongen och köpte en 

fyratimmarsbiljett. Han var inne vid Stockholms Central på 20 minuter. Där tog han 

tunnelbanan och bytte sedan till spårvagnen ut till Essingen där han bor. När han satte 

nyckeln i dörren hade det gått 40 minuter. Allt klaffade lika bra på vägen tillbaks och drygt en 

och en halv timme efter upptäckten att han hade glömt passet stod han åter ute vid gaten till 

englandsflyget. Det var på håret, men han hann. En stressad men en nöjd och leende 

engelsman sträckte fram sitt pass vid passkontrollen och klev på planet för resan hem till 

Manchester. Utan Arlanda Express hade den här resan spruckit. 

     Källa: www.arlandaexpress.se 

4.2.2 Toyotas berättelse om snöret 

Hur lång är vägen till framgång? Lika lång som ett snöre. För 50 år sedan var Eiji Toyoda 

på studiebesök i Amerika. Han upptäckte att arbetarna inte brydde sig om bilarna de byggde 

och att cheferna struntade i arbetarna. Det var då Eiji Toyoda kom på det här med snöret. 

Han tänkte: ”vi på Toyota ska ge våra anställda inflytande över sitt arbete, då blir bilarna 

bättre.” Han funderade vidare: ”Vi ska sätta upp ett snöre vid varje arbetsplats som alla kan 

dra i för att stoppa bandet om något blir fel. Då kan vi snabbt åtgärda felen och alla lär sig 

hur de uppstår, och så blir bilarna bättre.” På Toyota ser man ett upptäckt fel som en 

framgång, en möjlighet att bli bättre, och än idag finns det lilla snöret kvar i Toyotas 

fabriker. Hur mäter man kvalitet? Tja… Hur långt är ett snöre? 

Källa: www.ihuvudetpatoyota.se 
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4.3 Presentation av företagen 

Här presenteras de tre undersökta företagen och deras arbete med marknadsföring genom 

storytelling.  

4.3.1 Arlanda Express 

Arlanda Express ägs av företaget A-train AB och är ett snabbtåg som trafikerar sträckan 

Stockholm city – Arlanda flygplats.27 Tågtrafiken invigdes år 1999 och har idag fyra till sex 

avgångar i timmen varje dag. Enligt Camilla Laaksonen, marknadschef på Arlanda Express, 

är målgruppen både den svenska och utländska marknaden.28 70 % av kunderna utgörs av 

affärsresenärer och 30 % privatresenärer. Dessa siffror skiftar beroende på konjunkturen. Den 

nuvarande lågkonjunkturen tror Arlanda Express främst kommer att drabba privatresenärerna. 

Enligt Camilla Laaksonen är de nordiska länderna den största målgruppen då Arlanda 

flygplats har frekventa avgångar inom denna region. 

Den främsta marknadskanalen är Arlanda flygplats där de köper reklamplats. Andra 

marknadskanaler är flygnära medier och flygbolag. För att kommunicera med den utländska 

marknaden används främst Internet, då det är kostnadseffektivt. Arlanda Express arbetar med 

storytelling genom berättelser som finns att lyssna på på deras hemsida och en ljuddusch som 

står i vänthallen. Fram till december under 2008 har 8602 lyssnat på berättelserna på 

hemsidan på svenska, och 8270 på engelska. Ljudduschen består av två Arlanda Express-

säten som står i vänthallen på Stockholms centralstation. Här kan man sätta sig och välja att 

lyssna på en eller flera berättelser om Arlanda Express genom att trycka på en knapp. Bredvid 

sätena finns en skylt med rubriken storytelling som talar om att man kan lyssna på en 

berättelse. Berättelserna finns både på svenska och på engelska. Ljudduschen har funnits 

sedan 2007 och hittills har berättelserna bytts ut en gång. Berättelserna samlas in på olika sätt, 

dels genom en tävling där resenärerna kunde skicka in berättelser om sina upplevelser på 

Arlanda Express, dels genom att de anställda uppmuntras att berätta och skriva ner sina 

berättelser.  

Tanken på att arbeta med storytelling började med att Arlanda Express ville arbeta 

vidare med och utveckla de kända rösterna som hälsar passagerarna välkomna till Stockholm 

på tågen. De tog kontakt med konsulten Matts Heijbel, som hjälpte dem att utforma sitt arbete 

med storytelling. Personalen samlades tillsammans med Matts Heijbel i grupper för att samla 

                                                 
27 http://www.arlandaexpress.com, 2008-11-21 
28 Intervju med Camilla Laaksonen, 2008-11-28  
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in berättelser om händelser i företaget. Berättelserna spelades sedan in och lades ut på 

hemsidan. Enligt Camilla Laaksonen är de som besöker hemsidan främst förstagångsresenärer 

som söker information om biljettköp och avgångstider. För att nå en större målgrupp ville 

man tillgängliggöra berättelserna även i vänthallen, och installerade därför en ljuddusch.  

Enligt Camilla Laaksonen vill företaget hitta ett nytt sätt att kontinuerligt samla in 

konsumentberättelser istället för att fortsätta utlysa tävlingar för att uppnå detta. Från början 

samlades berättelser in internt för att bevara företagets historia. Arlanda Express har även 

arbetat internt med att ta fram värderingar i form av fem värdeord: respekt, trivsel, förtroende, 

kompetens och ansvar. För att förstärkta värdeorden hos de anställda samlade man in 

berättelser som handlade om dem.  

Till kunderna vill Arlanda Express förmedla sina kärnvärden, vilka är punktlighet, 

snabbhet och service. Arlanda Express anser att konsumenters åsikter ofta väger starkare än 

det företag säger i sin reklam. Det är enligt dem svårt att styra vad som sägs av konsumenter, 

åsikter sprids snabbt genom bloggar och Internet och det är inte alltid konsumenterna lyssnar 

på det budskap företagen vill få ut. Enligt Camilla Laaksonen måste budskapet också 

bekräftas av konsumenterna på något sätt. Därför anser de att storytelling är ett bra verktyg 

där konsumenternas egna berättelser sprids. Genom storytelling vill Arlanda Express sprida 

berättelser som förstärker deras kärnvärden.  

Berättelserna är främst berättade ur konsumentens synvinkel. De handlar om tågens 

hastighet, service och punklighet. Det förekommer även en berättelse om hur tågen testades 

innan de sattes i trafik. I framtiden vill Arlanda Express både använda konsumentberättelser 

och anställdas berättelser. Berättelserna kommer även i fortsättningen att ha fokus på 

konsumenten snarare än produkten eftersom företaget anser att det är ”människorna som gör 

produkten”. Företaget uppmuntrar en berättartradition och det har blivit naturligt för de 

anställda att berätta och dokumentera berättelser.    

Arlanda Express anser att storytelling är ett starkt komplement till traditionell 

marknadsföring och tror att det framöver kommer att kunna vara en konkurrensfördel att ha 

jobbat med det. Eftersom produkten är enkel vill de arbeta kring den. Camilla Laaksonen 

menar att mycket händer i den stressade miljön där Arlanda Express är verksam och detta 

leder till att det finns mycket att berätta. De vill genom storytelling ge kunderna mervärde. 

Men en viktig faktor är att det inte ska kännas påträngande, utan att det ska vara ett aktivt val 

av konsumenten att lyssna på berättelserna.  
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4.3.2 Toyota 

Toyota Motor Corporation startades 1937 av Kiichiro Toyoda. Under sent 1950-tal började 

företaget att slå sig in även på utländska marknader.29 Toyota marknadsför sig genom olika 

berättelser om företagets värderingar och produktionsprocesser. De handlar om hur företaget 

arbetar för att hitta fel i och utveckla produktionen samt om deras arbete med miljö och 

säkerhet. Toyota Sweden AB är generalagent för Toyota i Sverige och deras huvudsakliga 

mål är att driva varumärket i Sverige och att lansera produkter och bygga produktkännedom.30 

Toyota Sweden strävar efter att bygga ”awareness, knowledge och liking”, det vill säga att 

bygga kännedom om Toyota, kunskap om dem samt att människor ska börja tycka om dem. 

Genom detta vill Toyota hamna på den ”mentala shoppinglistan” hos en kund.  

Enligt Tobias Eklund, chef för marknadskommunikation på Toyota Sweden har de 

sedan 5 år tillbaka medvetet valt att försöka att bryta den produktrelaterade traditionen i 

branschen. Detta dels för att de anser att det finns mycket om företaget Toyota att berätta. De 

vill berätta om de värderingar som styr arbetet. Tobias Eklund förklarar att storytelling är ett 

medel för att nå ut med Toyotas värderingar och i sin tur bygga ”awareness, knowledge och 

liking”. Han berättar om en annan anledning till varför företaget valt att börja arbeta med 

storytelling såhär: 

 ”Våra produkter har inte traditionellt sett varit de sexigaste, vilket har gjort att vi har 

valt att använda storytelling - om man nu vill kalla det för det.”  

Han nämner även vikten av att arbeta värderingsstyrt internt, vilket i sin tur stärker 

berättelserna. Ytterligare en orsak till att använda storytelling är enligt Tobias Eklund att det 

är ett kostnadseffektivt sätt att driva varumärket då Toyota har flera olika produkter, och 

kontinuerligt lanserar nya. 

Toyota vill försöka att bryta branschnormen i tonalitet, medieval och vad de väljer att 

kommunicera. De vill istället för att berätta om produkterna snarare berätta om hur de jobbar 

och tänker, och genom detta differentiera sig från konkurrenterna. Toyota har skapat 

konceptet ”i huvudet på Toyota” som består dels av en hemsida där berättelser om företaget 

finns, dels av en serie berättelser i form av radioreklam.  

Enligt Tobias Eklund lägger Toyota vikt i kundomhändertagande och utbildning av 

återförsäljare för att värderingarna de talar om ska efterlevas.  

                                                 
29 http://www.toyota.se/about/history.aspx, 2008-11-21 
30 Telefonintervju med Tobias Eklund, 2008-12-01 
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Med berättelserna vill man bland annat förklara hur Toyota tänker gällande säkerhet, 

miljö samt faktorer som de anser påverkar kunden vid val av bil. Denna typ av 

varumärkeskommunikation riktas till målgruppen 18-69 år. Att försöka att segmentera mer 

anser Toyota inte blir mer kostnadseffektivt.  

4.3.3 The Body Shop 

Den första Body Shop-butiken öppnade 1976 i Brighton, England.31 Grundare till företaget 

var människorättsaktivisten Anita Roddick. Företaget har sedan starten haft en tydlig 

miljöprofil och engagerat sig mot djurförsök. The Body Shop är en kosmetikkedja som säljer 

smink och hudvårdsprodukter och har i dag 55 butiker i Sverige. Anita Roddick har varit en 

ikon för företaget och flera berättelser har cirkulerat kring henne och om hur hon inte använde 

sig av traditionell marknadsföring.32 Hon uppmuntrade en berättartradition inom företaget 

vilket har lett till att berättelser levt kvar genom word-of-mouth. Ett sätt att sprida dessa 

berättelser är genom direktkontakt mellan butikspersonal och kunder. Ett annat exempel på 

hur The Body Shop använder storytelling är genom skyltning i butikerna som talar om hur 

produkterna kommit till och hur de tillverkats. Det används även till viss del i kundtidningen 

och som inslag i interna konferenser.  

Enligt Maria Ros-Jernberg, PR- och informationsansvarig på The Body Shop är de ett 

företag som arbetar mycket med PR och arbetar för att få stort utrymme på redaktionell plats 

vilket man kommer att fortsätta med även i framtiden.33 Jämfört med andra kosmetikaföretag 

arbetar de inte lika mycket med marknadsföring, till exempel arbetar man mindre med 

annonsering. The Body Shop arbetar med något de själva kallar för event. Detta innebär att de 

har fokus på en viss produktgrupp under en begränsad tidsperiod. När de annonserar gör de 

det genom produktannonsering med fokus på dessa events. En tid innan dessa events delas 

prover ut i butik och de kan även delas ut externt. Enligt Maria Ros-Jernberg ger detta resultat 

då kunden fått prova produkten innan. En annan del av marknadsföringen utgörs av 

samarbeten med tidningar. När en konsument startar en prenumeration erbjuds denne en 

premie, ofta i form av en värdecheck hos The Body Shop, för att driva konsumenten till en 

butik.  

                                                 
31 http://www.thebodyshop.com/_en/_ww/services/aboutus_history.aspx, 2008-11-21 
32 Dennisdotter & Axenbrant, 2008 
33 Intervju med Maria Ros-Jernberg, 2008-11-28 
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The Body Shop arbetar med fem värderingsområden: mänskliga rättigheter, mot 

djurförsök, rättvis handel, miljö samt ”activate selfesteem”. De gör olika aktiviteter för att 

marknadsföra dessa värderingar. Detta kan ske genom annonsering, deltagande i mässor, 

skyltning men även genom att utbilda och uppmuntra personal i butikerna att berätta om 

produkterna och om värderingarna. The Body Shop vill att personalen ska känna sig bekväm 

med att berätta om produkterna och om var de kommer ifrån. Detta vill de ska leda till att 

kunderna får en upplevelse när de kommer till butiken. En del i att besöket ska vara en 

upplevelse för kunden kallar Maria Ros-Jernberg för ”hemligheter och historier”. Hon menar 

att detta är en viktig beståndsdel som de arbetar aktivt med, och personalen tränar på hur de 

kan använda berättelser och föra dem vidare till kunderna. The Body Shop anser att deras 

kunder är medvetna och är intresserade vilket även det är en bidragande orsak till att 

personalen berättar om produkterna.  

Sedan starten har företaget haft som tradition att berätta om produkternas ursprung och 

om hur ingredienserna framställs. Berättelserna handlar både om hur ingredienser framställs 

idag och om hur de upptäcktes av grundaren Anita Roddick. Det framhålls ofta att The Body 

Shop arbetar med rättvis handel, och de försöker berätta om människorna bakom produkten, 

ibland skrivs även namnet på en av personerna som tillverkat produkten ut. The Body Shop 

vill beskriva hur kunden genom att köpa varan stödjer odlare i olika delar av världen. Maria 

Ros-Jernberg menar att de vill göra kunderna medvetna om de positiva effekterna av 

konsumtionen, vilket görs med hjälp av berättelser.  

Enligt Maria Ros-Jernberg handlar The Body Shops marknadsföring till stor del om 

emotionella värden och detta kan vara ett sätt att differentiera sig gentemot andra 

kosmetikaföretag. Genom berättelserna vill The Body Shop ge mervärden och en upplevelse 

till kunden. Hon framhåller att The Body Shops personal är engagerade och gärna vill berätta 

om företagets värderingar. Detta tror hon kan underlätta i arbetet med storytelling. Så här 

förklarar hon sin syn på storytelling:  

”Storytelling funkar så länge personalen är engagerad, för äkta storytelling måste 

komma från hjärtat. Vi tycker ju inte att storytelling är något man skapar sittandes runt ett 

konferensbord på en reklambyrå, utan det ska vara äkta, det ska handla om en riktig 

berättelse och det har vi.” 

Maria Ros-Jernberg nämner att media har börjat att skriva om produkternas ursprung, 

något de inte gjort tidigare. Detta tror hon är ett resultat av ett konsekvent berättande.  
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4.4 Sammanställning av konsumentintervjuerna 

4.4.1 Arlanda Express 

Arlanda Express använder sig av storytelling i en ljuddusch i vänthallen på Centralstationen i 

Stockholm. Där kan man lyssna på tre olika berättelser som alla handlar om konsumenters 

upplevelser av Arlanda Express.  

Totalt intervjuades 15 kvinnor och 15 män i varierade åldrar. Under intervjutillfällena 

passerade 1870 personer utan att lyssna, medan 17 stycken satte sig för att lyssna på 

berättelserna och 13 stycken blev ombedda att lyssna. Vilken berättelse respondenterna 

lyssnade på är jämt fördelat mellan de tre. Konsumenterna hade oftast lyssnat på endast en 

berättelse.  

På frågan om vad respondenten tyckte om berättelsen har de mest frekventa svaren 

varit: bra (10 st.), trevlig röst/trevlig att lyssna på (5 st.), mysiga/trevliga berättelser (5 st.), 

trist/långtråkig (5 st.) samt rolig/kul (4 st.). En kategorisering av svaren på denna fråga visar 

att 30 av totalt 50 ord är positiva, 12 är negativa och 8 är neutrala. 

 

Tabell 4.1 Respondenternas åsikter om berättelserna fördelat på kön, Arlanda Express 
 

Vad tyckte du om berättelsen? Kvinnor Män Totalt 

Positiva ord:       

Intressant 2   2 

Trevlig röst/trevlig att lyssna på 5   5 

Mysiga/trevliga berättelser 4 1 5 

Bra reklam 1   1 

Bra 5 5 10 

Rolig/kul 1 3 4 

Annorlunda 1   1 

Spännande   1 1 

Fastnar lättare än vanlig reklam   1 1 

Summa: 19 11 30 

        

Negativa ord:       

Dålig/inte så bra 1 1 2 

Säger inte så mycket 1   1 
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Trist/långtråkig 3 2 5 

Konstigt/mystiskt 1 1 2 

Berättar bara hur bra de är   2 2 

Summa: 6 6 12 

        

Neutrala ord:       

Lät som en ljudbok 1 1 2 

Ingen åsikt 1 1 2 

Ett nytt sätt 1   1 

Kände igen sig   1 1 

Smygreklam/diskret 

marknadsföring   2 2 

Summa: 3 5 8 

 

I åldersgruppen 30-39 och 50-59 är majoriteten av orden positiva, medan inga ord i 

åldersguppen 0-19 år är positiva. Samtliga ord som används i åldersgruppen 60< är negativa. I 

åldersgrupperna 20-29 och 40-49 är orden jämt fördelade mellan kategorierna. Se bilaga 3 för 

fördelning av åsikt på ålder. 

Av fråga tre har en helhetsbedömning gjorts av svaren för att fastställa hur många av 

respondenterna som är positiva, negativa respektive neutrala till berättelserna. 

Sammanställningen visar att 18 av respondenterna är positiva, fem är negativa och sju har en 

neutral inställning. Detta redovisas fördelat på kön respektive ålder i diagrammen nedan. 

Skillnaden i inställning mellan män och kvinnor är marginell. I åldersgrupperna under 20 år 

och över 60 år är ingen respondent positiv till berättelserna. Bland respondenterna från 20 till 

59 år är majoriteten positiv till berättelserna.  
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Figur 4.1 Inställning fördelat på kön, Arlanda Express 
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Figur 4.2 Inställning i olika åldersgrupper, Arlanda Express 

 

På frågan om berättelsen är trovärdig svarade 23 av 30 ja, tre nej och fyra vet ej. 

Fördelningen mellan män och kvinnor skiljer sig inte markant, dock ansåg något fler kvinnor 

än män att berättelsen var trovärdig.  

 

Tabell 4.2 Respondenternas åsikt om trovärdigheten fördelat på kön, Arlanda Express 
 

Tycker du att berättelsen var 

trovärdig? Kvinnor Män Totalt 

Ja 13 10 23 

Nej 1 2 3 

Vet ej 1 3 4 
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Respondenterna ombads även att ge sin åsikt om kommunikationsmedlet. De vanligaste 

svaren var: för lågt ljud (7 st.), kul/roligt (5 st.), annorlunda (5 st.), nytt sätt (4 st.) samt 

konstigt (4 st.). Exempel på negativa svar var att det inte kändes så lockande att sätta sig samt 

att det borde synliggöras mer. Se bilaga 3 för tabell. 

4.4.2 Toyota 

Toyota har under de senaste åren marknadsfört sig bland annat genom radioreklam i form av 

berättelser om företaget. Dessa kallas ”i huvudet på Toyota”. Berättelserna handlar om 

tillverkningsprocesser, miljö och företagets värderingar. Av de 102 tillfrågade svarade 30 

stycken att de hört berättelserna. Bland de 30 respondenterna har sex olika berättelser nämnts.  

De mest frekventa orden för att beskriva vad man tyckte om berättelserna är: bra (8 st.), 

annorlunda/egna idéer/udda/”off” (6 st.), intressant (6 st.), rolig/kul (6 st.), dålig/inget bra (4 

st.) samt för mycket ord/orkar inte lyssna/för lång (4 st.). Totalt var 43 av 58 ord positiva, 12 

var negativa och tre neutrala. Männen använde något fler positiva ord än kvinnorna.  

 

Tabell 4.3 Respondenternas åsikter om berättelserna fördelat på kön, Toyota 
 

Vad tyckte du om berättelsen? Kvinnor Män Totalt 

Positiva ord:       

Annorlunda/egna idéer/udda/"off" 1 5 6 

Bra 3 5 8 

Lätt att ta till sig/man lyssnar på vad de säger 1 1 2 

Informativ   1 1 

Rakt på sak   1 1 

Trevlig röst   2 2 

Ger en positiv syn på märket   2 2 

Intressant 4 2 6 

Rolig/kul 5 1 6 

Personlig   1 1 

Vill gärna höra en till   1 1 

Trevligt   1 1 

Häftiga/coola   2 2 

Proffsiga   1 1 

Det de säger är självklart/köper det 2 1 3 

Summa: 16 27 43 
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Negativa ord:       

Tvärtemot vad de står för   1 1 

Dålig/inget bra 3 1 4 

Överdriven   2 2 

För mycket ord/orkar inte lyssna/för lång 4   4 

Konstig 1   1 

Summa: 8 4 12 

        

Neutrala ord:       

De försöker framföra vikten av kvalitet   1 1 

Gav inget speciellt intryck 1   1 

Okej   1 1 

Summa: 1 2 3 

 

I åldersgruppen 20-29 år, var 19 av 22 ord positiva. Även i åldersgrupperna 30-39 år, 

40-49 år och 50-59 år var orden övervägande positiva. Under 20 år och över 60 år var 

respondenterna för få för att några mönster ska kunna urskiljas. Se bilaga 3 för fördelning av 

åsikt på ålder. 

Vid en helhetsbedömning av respondenternas inställning till berättelserna framkom att 

18 var positiva, åtta var negativa och fyra neutrala. Detta beskrivs i diagrammen nedan. 

Mellan könen är inställningen till berättelserna jämnt fördelad. I åldersgruppen 20-29 år är 

inställningen övervägande positiv, medan inställningen i de övriga åldersgrupperna är jämnare 

fördelad. Dock är majoriteten positiva.  
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Figur 4.3 Inställning fördelat på kön, Toyota 
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Inställning i olika åldersgrupper
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Figur 4.4 Inställning i olika åldersgrupper, Toyota 
 

17 av 30 respondenter ansåg att berättelserna var trovärdiga, av dessa var fem kvinnor och 12 

män. Nio av respondenterna ansåg att berättelserna inte var trovärdiga, av dessa var åtta 

kvinnor och en man. Fyra svarade vet ej på frågan om de tyckte att berättelserna var 

trovärdiga. Detta visar att kvinnorna är mer kritiska till berättelsernas trovärdighet än männen.  

 

Tabell 4.4 Respondenternas åsikt om trovärdighet fördelat på kön, Toyota 
 

Tycker du att berättelsen var trovärdig? Kvinnor Män Totalt 

Ja 5 12 17 

Nej 8 1 9 

Vet ej 3 1 4 

      

De vanligaste orden för att beskriva åsikten om kommunikationsmedlet är: bra (12 st.), skiljer 

sig från annan reklam/man lyssnar till lite extra (4 st.) samt okej/varför inte? (4 st.). Se bilaga 

4 för tabell. De respondenter som är negativa till kommunikationsmedlet angav som svar att 

de ogillar reklam, berättelserna var för långa eller att ett annat kommunikationsmedel med 

bilder hade varit bättre. Fyra respondenter angav att de ogillar radioreklam, dock hade alla 

dessa en positiv inställning till Toyotas berättelser. 
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5. Analys och tolkning 

5.1 Företagens syn på storytelling 

Fyra av Dennisdotter och Axenbrants berättelsetyper förkommer i denna studie. Arlanda 

Express använder sig främst av konsumentberättelser. Dock används de inte fullt ut då det är 

en tredje person som berättar berättelserna istället för kunden själv. Anledningen till att de 

valt denna typ av berättelser är enligt Camilla Laaksonen, att de har sett att kundernas makt 

ökar. Detta på grund av att konsumenter lättare har tillgång till Internet och bloggar, och på så 

sätt samlar information om varandras upplevelser, något som lett till att konsumenter lyssnar 

mer till andra konsumeter än till det som kommer direkt från företagen. Storytelling blir för 

Arlanda Express ett sätt att försöka påverka vad konsumenter säger om dem. Även 

produktberättelser har använts där fokus är hur produkten utvecklats och testats.  

Toyota använder sig av produkt- och samhällsberättelser. I Toyotas radioreklam handlar 

berättelserna om tillverkningsprocessen som på olika sätt beskrivs av Toyota som annorlunda 

för bilbranschen. De lyfter fram olika värderingar kring varumärket som differentierar dem. 

Värderingar är även en grund i samhällsberättelserna, som syftar till att stärka samhällets och 

kundernas uppfattning om företaget. Detta gör Toyota genom att skildra sitt arbete för miljön i 

sina berättelser. Toyota benämner själva inte sitt arbete med berättelser som storytelling.  

Även The Body Shop arbetar med produkt- och samhällsberättelser. Detta är inget som 

görs uttalat strategiskt utan är en naturlig del i The Body Shops affärsidé. De anställda i 

butikerna berättar om tillverkningsprocesser och företagets värderingar direkt till kunden. The 

Body Shop skiljer sig från de andra två företagen genom att deras berättelser sprids av 

anställda i direkt kontakt med kunder.  

 Varken Toyota eller The Body Shop använder själva uttrycket storytelling. The Body 

Shop menar att de alltid arbetat med storytelling men först på senare tid har det blivit ett 

begrepp. Toyota har en liknande inställning, även om de inte har arbetat lika länge och på 

samma sätt med berättelser. De använder sig av berättelser för att kunna bryta tonaliteten i 

branschen. De vill undvika att alltid vara produktfokuserade i sin marknadsföring utan vill 

istället berätta om de värderingar som styr deras arbete. Arlanda Express använder uttrycket 

storytelling såväl inom företaget som i den externa marknadsföringen. Exempel på detta är 

den skylt som finns vid ljudduschen i vänthallen, där rubriken är storytelling samt att på 

hemsidan finns berättelserna att lyssna på via länken storytelling. Ett annat tecken på denna 
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skillnad mellan företagen är hur de vid intervjutillfällena benämnde sitt arbete med 

berättelser. Arlanda Express var det enda företaget som kontinuerligt nämnde begreppet 

storytelling utan att poängtera att det är ett marknadsföringsbegrepp. 

Alla tre företags berättelser är även en form av varumärkesstories, vilket syftar till att 

stärka varumärket. Effekten av detta förväntas bli att kunden rekommenderar varumärket till 

sin omgivning.   

5.2 Företagens arbete med och konsumenternas intryc k av 

storytelling 

Enligt modellen the VCI Alignment Model bör kultur, vision och image stämma överrens för 

att kunna skapa ett starkt varumärke. Arlanda Express använder sig av berättelser internt för 

att stärka företagskulturen. Fem värdeord har tagits fram och för att förstärka dessa har 

berättelser kring orden samlats in. Berättelserna kommuniceras även till konsumenterna vilket 

görs i syfte att stärka imagen. Konsumentundersökningen visar att majoriteten är positivt 

inställd till berättelserna vilket stödjer antagandet att storytelling stärker Arlanda Express 

image. Toyota arbetar värderingsstyrt internt. Då berättelserna bygger på företagets 

värderingar stärks dessa av det interna arbetet med storytelling. Toyota använder storytelling 

som ett medel för att nå ut med sina värderingar. Enligt konsumentundersökningarna ger 

berättelserna ett positivt intryck. Två respondenter anser att berättelserna ger en positiv syn på 

varumärket och tre anser att det de säger är självklart. Detta visar på att berättelserna stämmer 

överens med Toyotas image. Även The Body Shop arbetar med berättelser som stärker deras 

värderingar. Personalen engageras i sitt arbete genom att uppmuntras att berätta om The Body 

Shops historia och om produkternas ursprung. 

Enligt teorin om berättelsetyper gör produktberättelsen att konsumenten berörs på ett 

emotionellt sätt. Toyota arbetar med att ligga högt på den ”mentala shoppinglistan”, vilket de 

vill uppnå genom produktberättelser. I konsumentundersökningen framkom det att det redan 

fanns en positiv bild av Toyota, detta gjorde att konsumenterna tog till sig värderingarna som 

självklara. Även The Body Shop använder sig av produktberättelser och försöker genom dessa 

att skapa en bild av människorna bakom produkterna och på så sätt väcka empati hos 

konsumenten. Detta kan vara ett sätt att undvika att ses som ett ytligt kosmetikaföretag och 

istället lyfta fram de positiva aspekterna med konsumtionen.  
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5.3 Analys av kommunikationsprocessen 

Arlanda Express och Toyota kommunicerar berättelserna på olika sätt. Något som framgick 

tidigt i intervjufasen av Arlanda Express var att få satte sig för att lyssna på berättelserna. 

Detta kan bero på det brus som förekommer i form av den stressade miljön. Brus är enligt 

kommunikationsprocessmodellen något som stör kommunikationen. Vid olika 

observationstillfällen noterades att få använder vänthallen som vänthall, däremot passerar en 

stor mängd människor genom den, vilket bidrar till den stressade miljön. En annan form av 

brus kan vara att ljudduschen inte syntes tillräckligt väl, men även att människor inte upplevt 

ljudduschen som lockande då placeringen av denna gjort att de skulle ha känt sig iakttagna. 

Båda dessa faktorer nämndes av respondenter i konsumentundersökningen. Detta brus gör att 

få sätter sig för att lyssna och därmed når inte budskapet mottagaren. När konsumenterna väl 

lyssnade uppskattade majoriteten berättelserna vilket tyder på att den svaga länken i 

kommunikationen är mediet och inte budskapet. Ett annat brus är den låga volymen i 

ljudduschen. Detta nämndes av sju av 30 respondenter och utgör därmed den mest 

förekommande åsikten om kommunikationsmedlet.  

Toyotas berättelser förmedlas som radioreklam. En form av brus kan i detta fall vara att 

reklam ogillas vilket gör att man byter radiokanal när reklam sänds. Tre respondenter svarade 

på frågan om kommunikationsmedlet att de ogillar reklam. Samtliga tre tyckte ändå om 

berättelserna och beskrev dem som bland annat häftiga och annorlunda. En respondent 

svarade: ”de sticker ut bland all tråkig reklam”. Detta tyder på att det faktum att reklamen 

skiljer sig från annan reklam och uppfattas som lugn och harmonisk gör att bruset minskar. 

Ett annat brus är att berättelserna i vissa fall uppfattas som för långa vilket gör att 

konsumenterna slutar att lyssna.  

Kodning handlar om hur företaget utformar budskapet så att det ska uppfattas på rätt sätt 

och det är då viktigt att ta hänsyn till vilken målgrupp man riktar sig till.34 Avkodning innebär 

hur mottagaren avläser och tolkar budskapet. Konsumenterna kunde redogöra tydligt för vad 

Toyotas berättelser handlade om och vad de tyckte om dem.35 En respondent angav att 

berättelserna gav en positiv bild av Toyotas varumärke. Effekten blev att 18 av 30 

respondenter hade en positiv inställning till Toyotas berättelser. Även i Arlanda Express fall 

var 18 av 30 respondenter positiva till berättelserna. 

                                                 
34 Kotler & Keller, 2006 
35 Se bilaga 4 
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5.4 Respondenternas inställning till reklam och tro värdighet 

Konsumentundersökningarna angående Toyota visar att värderingarna om varumärket 

påverkar hur trovärdiga man upplever att berättelserna är. Fyra av respondenterna svarade att 

de ansåg att berättelserna är trovärdiga på grund av att de stämmer överrens med Toyotas 

image. Enligt A Conception of the Relationship Among Elements in an Attitude-Toward-the-

Ad Model väger konsumenten samman sina värderingar om varumärket med attityden mot 

reklamen för att bilda en attityd mot varumärket. Denna modell stärker antagandet att 

värderingarna om varumärket påverkar attityden mot reklamen, och därigenom attityden mot 

varumärket.  

Trovärdigheten uppfattades som högre i Arlanda Express berättelser än i Toyotas. Om 

man bortser från det faktum att värderingar om varumärket kan spela roll för uppfattningen av 

trovärdigheten, kan man enligt Kotler anta att valet av sändare påverkar trovärdigheten. 

Sändaren är visserligen i båda fallen företag, men då Arlanda Express berättelser är ur 

konsumentens synvinkel kan dessa uppfattas som mer trovärdiga. Även Camilla Laaksonen 

anser att konsumenter lyssnar mer på andra konsumenter än på budskap som kommer från 

företag. Det finns även en möjlighet att berättelserna hade upplevts som ännu mer trovärdiga 

om de spelats in av och berättats av kunden själv, då en kund framstår som mer objektiv än 

företaget. 

5.5 Effekten av medieval 

Toyota använder sig av radioreklam vilket är en form av mass media advertising. Enligt 

Brassington och Pettitt är styrkan i massmedia att det ger en utmärkt möjlighet att kontrollera 

innehållet i budskapet, hur fullständigt meddelandet är och precisionen i framförandet. Som 

konstaterats tidigare har konsumenterna en positiv inställning till Toyotas berättelser vilket 

tyder på att medievalet varit framgångsrikt, då konsumenterna har uppfattat innehållet i 

budskapet. Detta medieval ger även en utmärkt räckvidd, vilket bekräftas av 

konsumentundersökningen då 30 av 102 tillfrågade hade hört Toyotas radioreklam, och dessa 

är i spridda åldersgrupper.  

The Body Shops berättelser förmedlas i första hand genom butikspersonalen. Detta kan 

kategoriseras som sales representative, vilket har fördelar i att meddelandet kan skräddarsys 

efter kundens intressen. Varje möte blir unikt. Då mötet består av en tvåvägskommunikation 
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får personalen feedback direkt. Nackdelen med detta medie är att räckvidden är låg då 

berättelserna endast når de som kommer in i butiken.  

Arlanda Express val av medie skulle kunna kategoriseras som mass media advertising. 

Det som dock skiljer ljudduschen från till exempel radioreklam är att konsumenten måste göra 

ett aktivt val att sätta sig och lyssna. Observationer har visat att få sätter sig, vilket leder till att 

räckvidden blir snäv. Larsson poängterar vikten av en kombination av olika medier, en 

mediemix. Detta ger normalt ett bättre resultat än att använda ett enstaka medie. Ett sätt att 

bredda räckvidden för Arlanda Express skulle kunna vara att använda berättelserna i sina 

tidningar ombord.  

Både Matts Heijbel och Camilla Laaksonen talar om att storytelling kan bidra till att 

berättelserna sprids vidare genom word-of-mouth. Om ett företag vill skapa word-of-mouth 

bör det enligt Brassington och Pettitts teori vara medvetet om vilka konsekvenser detta medie 

kan ge. Möjligheten att påverka vilka som nås, att samla feedback samt förmågan att 

kontrollera innehållet i budskapet försvinner helt. Även förmågan att precisera budskapet och 

fullständigheten i det minskar.  

Mottagarnas attityd till mediet kan enligt Larssons teori om ämnet och mediet påverka 

om de hör budskapet och hur de uppfattar det. Fyra av Toyotas respondenter angav att de har 

en negativ inställning till radioreklam. Detta kan leda till att konsumenten inte ens lyssnar till 

budskapet, utan väljer att byta kanal när radioreklam börjar sändas. Det bör även enligt teorin 

påverka konsumentens inställning till berättelserna, då de redan är negativt inställda till 

reklam. Dock visar denna studie att den negativa inställningen till mediet inte påverkade 

respondentens inställning till berättelserna, då de som var negativa till reklam ändå var 

positiva till berättelserna. Även mottagarens attityd till Arlanda Express ljuddusch kan ha 

påverkat inställningen till berättelserna. Fyra respondenter hade negativ inställning till 

ljudduschen och samtliga fyra var även negativa till berättelserna. I detta fall verkar därmed 

teorin bekräftas. Denna skillnad kan bero på att mediet i Arlanda Express fall hade större 

inverkan på konsumenterna. Enligt A Conception of the Relationship Among Elements in an 

Attitude-Toward-the-Ad Model spelar även attityden till varumärket in. Att mediet i Arlanda 

Express fall hade större inverkan på konsumenterna kan bero på att de inte har en lika tydlig 

bild av Arlanda Express varumärke som Toyotas, då Toyota funnits på marknaden längre.  
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5.6 Analys av konsumentens tre kontexter 

Enligt modellen Kontexter för meningsskapande inträder marknadsföringskontexten när 

konsumenten kommer i kontakt med företagets varumärkesbyggande aktiviteter. Dessa vägs 

samman med den sociala och den individuella kontexten, och dessa tre bildar tillsammans 

konsumentens förhandlade mening. Angående Arlanda Express svarade en respondent att han 

kände igen sig i en berättelse, konsumentens livshistoria kunde kopplas till berättelsens 

innehåll, vilket gjorde att han tyckte om den. Detta borde enligt modellen medföra att hans 

individuella kontext påverkades hans förhandlade mening om Arlanda Express, då det ledde 

till en positiv inställning. Det är svårt att urskilja tydliga mönster då spridningen på ålder är 

stor, dock kan man se en antydan till att respondenter över 60 år och under 20 år är mer 

negativa till berättelserna än de andra åldersgrupperna. Det finns även en antydan till att de 

äldre åldersgrupperna är mer kritiska till trovärdigheten. Ålder skulle kunna vara en faktor 

som påverkar inställningen till berättelserna och trovärdigheten då konsumentens erfarenheter 

och tidigare upplevelser spelar in.  

Enligt Camilla Laaksonen är storytelling ett sätt för företaget att nå ut i den sociala 

kontexten. Tanken är att berättelserna ska spridas vidare via word-of-mouth av 

konsumenterna. Detta skulle då leda till att andra konsumenter genom berättelserna i den 

sociala kontexten skapar sig en mening om varumärket.  

Bland vissa av respondenternas svar kunde det utläsas att de redan hade en mening om 

Toyotas varumärke sedan tidigare. Två av respondenterna svarade att de redan ansåg att 

Toyota har bra image/rykte innan de hörde berättelserna. En annan ansåg att berättelserna går 

tvärtemot vad Toyota står för. Dessa svar tyder på att dessa konsumenter redan innan blivit 

påverkade i den sociala kontexten. En tydlig skillnad i uppfattningen om Toyotas berättelser 

var att männen i större utsträckning än kvinnorna såg dem som trovärdiga. Detta kan bero på 

en skillnad i den sociala kontexten mellan könen. Det är möjligt att bilar oftare är en 

högengagemangsprodukt för män än för kvinnor, vilket gör att männen samlar mer kunskap 

och information om produkten. Detta gör att männen har en tydligare bild av vad Toyota gör 

och står för än kvinnorna och lättare kan ta till sig berättelserna som trovärdiga.   
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6. Slutsats 

Generellt sett är inställningen till berättelserna positiv. Inga stora skillnader mellan kön och 

ålder har observerats. Trots att berättelserna förmedlats direkt av företaget och inte genom 

word-of-mouth anser majoriteten att de är trovärdiga. Den enda framträdande skillnaden 

mellan könen visade sig i frågan om trovärdigheten i Toyotas berättelser. Männen ansåg att 

Toyotas berättelser var mer trovärdiga än vad kvinnorna gjorde.  

En svaghet som har observerats är Arlandas Express kommunikationsmedel, då 

konsumenter kan känna sig hämmade att sätta sig. Detta medför att berättelserna inte når ut i 

den utsträckning de skulle kunna göra med ett annat kommunikationsmedel. Inställningen till 

ljudduschen har dessutom en påverkan på inställningen till berättelserna. Respondenterna 

tyckte att Toyotas reklam skilde sig från annan radioreklam. Detta är troligen orsaken till att  

de respondenter som var negativt inställda till reklam ändå hade en positiv inställning till 

Toyotas radioreklam. Denna skillnad mellan företagen beror på att mediet i Arlanda Express 

fall hade större inverkan på konsumenterna.   

Toyota vill genom att lyfta fram sina värderingar via berättelserna försöka bryta 

branschnormen. Konsumentundersökningen visar på att de i viss mån har lyckats med detta då 

konsumenterna uppfattar dem som annorlunda, udda och att de har egna idéer.  

Eftersom ingen konsumentundersökning utförts angående The Body Shop kan inga 

slutsatser dras om hur kunderna uppfattar deras berättelser. Dock kan det konstateras att de 

arbetar på ett annorlunda sätt än de andra företagen. Att använda berättelser är en naturlig del 

i deras affärsverksamhet. Då berättelserna främst förmedlas genom direktkontakt mellan 

personal och kund blir räckvidden smalare men det går att anpassa budskapet för varje 

specifik mottagare.  

Att Arlanda Express använder sig av bland annat konsumentberättelser är ett sätt att 

försöka att styra vilka berättelser som cirkulerar om företaget i den sociala kontexten. Detta är 

ett sätt att skapa word-of-mouth. Dock är det svårt att kontrollera vad som faktiskt sägs av 

konsumenterna om och när de sprider berättelserna vidare, då word-of-mouth är svårt att 

styra.  

Slutligen kan det konstateras att inställningen till berättelserna är positiv oavsett 

kommunikationsmedel. Men hur många som nås av berättelserna påverkas i hög grad av 

kommunikationsmedlet. Toyotas radioreklam har nått en bred publik, och genom sin 
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annorlunda stil har de gjort ett intryck på konsumenterna. Arlanda Express ljuddusch är 

utformad för en smalare publik än Toyotas radioreklam. Av de som blir exponerade för 

ljudduschen är det dessutom få som väljer att lyssna på berättelserna. Detta gör att 

berättelserna når få konsumenter och att den fulla potentialen i storytelling inte utnyttjas.  
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Bilaga 1 

Frågor till företagen 

Fråga 1. Hur arbetar ni med marknadsföring? 

Fråga 2. Hur arbetar ni med storytelling? 

Fråga 3. Vad vill ni förmedla med berättelserna? (värden, produktattribut, stämning etc.) 

Fråga 4. Vilka kanaler har ni valt och varför? 

Fråga 5. Vilka kundsegment riktar ni er till? 

Fråga 6. Varför har ni valt metoden storytelling? 
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Bilaga 2 

Frågor till konsumenter: Arlanda Express 

Kön 

Ålder 

Fråga 1. Har du lyssnat på någon berättelse?  

Fråga 2. Vad handlade berättelsen om? 

Fråga 3. Vad tyckte du om den?  

Fråga 4. Tycker du att berättelsen är trovärdig? 

Fråga 5. Vad tycker du om företagets val av kommunikationsmedel?  

 

Frågor till konsumenter: Toyota 

Kön 

Ålder 

Fråga 1. Har du lyssnat på Toyotas berättelser på radion? 

Fråga 2. Vad handlade berättelsen om?  

Fråga 3. Vad tyckte du om den?  

Fråga 4. Tycker du att berättelsen är trovärdig? 

Fråga 5. Vad tycker du om företagets val av kommunikationsmedel?  
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Bilaga 3 

Tabeller för Arlanda Express respondenter 

 

Fråga 2- Vad handlade berättelsen om?  Antal 

Två systrar 10 

Glömde passet 10 

Glömde handväskan 8 

Åka tåg och reklam 1 

Vet ej 1 

Se vidare tabeller på följande sidor. 
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Fråga 3 - Vad tyckte du om den? Kvinnor Män Totalt 

Positiva ord:       

Intressant 2   2 

Trevlig röst/trevlig att lyssna på 5   5 

Mysiga/trevliga berättelser 4 1 5 

Bra reklam 1   1 

Bra 5 5 10 

Rolig/kul 1 3 4 

Annorlunda 1   1 

Spännande   1 1 

Fastnar lättare än vanlig reklam   1 1 

Summa: 19 11 30 

        

Negativa ord:       

Dålig/inte så bra 1 1 2 

Säger inte så mycket 1   1 

Trist/långtråkig 3 2 5 

Konstigt/mystiskt 1 1 2 

Berättar bara hur bra de är   2 2 

Summa: 6 6 12 

        

Neutrala ord:       

Lät som en ljudbok 1 1 2 

Ingen åsikt 1 1 2 

Ett nytt sätt 1   1 

Kände igen sig   1 1 

Smygreklam/diskret 

marknadsföring   2 2 

Summa: 3 5 8 
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Fråga 3 - fördelat på ålder             

  >19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Positiva ord:             

Intressant   1     1   

Trevlig röst/trevlig att lyssna på   2 2 1     

Mysiga/trevliga berättelser   1 2 1 1   

Bra reklam   1         

Bra   2 3 3 2   

Rolig/kul     2   2   

Annorlunda     1       

Spännande     1       

Fastnar lättare än vanlig reklam       1     

Summa:   7 11 6 6   

              

Negativa ord:             

Dålig/inte så bra           2 

Säger inte så mycket           1 

Trist/långtråkig 2 1   1   1 

Konstigt/mystiskt   2         

Berättar bara hur bra de är 1     1     

Summa: 3 3   2   4 

              

Neutrala ord:             

Lät som en ljudbok   1 1       

Ingen åsikt   2         

Ett nytt sätt         1   

Kände igen sig       1     

Smygreklam/diskret marknadsföring 2           

Summa: 2 3 1 1 1   

 

 

Fråga 3 - inställning hos varje 

respondent Kvinnor Män Totalt 

Positiv 10 8 18 

Negativ 3 2 5 

Neutral 3 4 7 
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Fråga 3 - inställning hos varje 

respondent fördelat på ålder 
>19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Positiv 
  5 6 3 4   

Negativ 
  2   1   2 

Neutral 
2 3 1 1     

 

 

Fråga 4 - Tycker du att berättelsen är 

trovärdig? Kvinnor Män Totalt 

Ja 13 10 23 

Nej 1 2 3 

Vet ej 1 3 4 

 

 

Fråga 4 - kvinnor fördelat på ålder             

 >19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Ja   6 4 2 1   

Nej           1 

Vet ej   1         

 

Fråga 4 - män fördelat på ålder             

 >19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Ja 2 1 3 3 1   

Nej         1 1 

Vet ej   2     1   
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Fråga 5 - Vad tycker du om företagets 

val av kommunikationsmedel? Kvinnor Män Totalt 

Bra 2 1 3 

För lågt ljud 3 4 7 

Bekvämt att lyssna 2   2 

Ingen åsikt 1 2 3 

Spännande 1 2 3 

Nytt sätt 2 2 4 

Okej 1 1 2 

Konstigt 2 2 4 

Trevligt 1 2 3 

Kul/roligt 3 2 5 

Inte så många som lyssnar 1   1 

Annorlunda 2 3 5 

Det känns inte så lockande att sätta 

sig 1 1 2 

Uppskattat om man väntar på någon   1 1 

De borde synliggöra mer   2 2 
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Bilaga 4 

Tabeller för Toyotas respondenter 

 

Fråga 1 - Har du lyssnat på Toyotas berättelser 

på radion? Antal 

Ja 30 

Nej 72 

 

 

Fråga 2- Vad handlade berättelsen om? Antal 

Blommor på skyskrapor 5 

Fingertoppskänsla 4 

Snöret 7 

Fågelbajs och lack 6 

Fem varför 9 

Säkerhet 2 

Toyotas tankar mål och visioner 1 

Miljö 3 

Många 1 

 



Södertörns högskola  Sofie Englund 840115 
C-uppsats i marknadsföring  Linda Olofsson 800816 
2009-01-16 
Handledare: Karin Winroth 
 

 49 

 

Fråga 3 - Vad tyckte du om den? Kvinnor Män Totalt 

Positiva ord:       

Annorlunda/egna idéer/udda/"off" 1 5 6 

Bra 3 5 8 

Lätt att ta till sig/man lyssnar på vad de säger 1 1 2 

Informativ   1 1 

Rakt på sak   1 1 

Trevlig röst   2 2 

Ger en positiv syn på märket   2 2 

Intressant 4 2 6 

Rolig/kul 5 1 6 

Personlig   1 1 

Vill gärna höra en till   1 1 

Trevligt   1 1 

Häftiga/coola   2 2 

Proffsiga   1 1 

Det de säger är självklart/köper det 2 1 3 

Summa: 16 27 43 

        

Negativa ord:       

Tvärtemot vad de står för   1 1 

Dålig/inget bra 3 1 4 

Överdriven   2 2 

För mycket ord/orkar inte lyssna/för lång 4   4 

Konstig 1   1 

Summa: 8 4 12 

        

Neutrala ord:       

De försöker framföra vikten av kvalitet   1 1 

Gav inget speciellt intryck 1   1 

Okej   1 1 

Summa: 1 2 3 
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Fråga 3 - fördelat på ålder             

  >19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Positiva ord:             

Annorlunda/egna idéer/udda/"off"   3   2 1   

Bra   4 1 1 1   

Lätt att ta till sig/man lyssnar på vad de 

säger     1   1   

Informativ         1   

Rakt på sak         1   

Trevlig röst       1 1   

Ger en positiv syn på märket   1     1   

Intressant   4 1 1     

Rolig/kul   4   1 1   

Personlig   1         

Vill gärna höra en till   1         

Trevligt       1     

Häftiga/coola   1   1     

Proffsiga         1   

Det de säger är självklart/köper det     2 1     

Summa:   19 5 9 9   

              

Negativa ord:             

Tvärtemot vad de står för   1         

Dålig/inget bra     1 1 1 1 

Överdriven     1 1     

För mycket ord/orkar inte lyssna/för lång   1   1 2   

Konstig   1         

Summa:   3 2 3 3 1 

              

Neutrala ord:             

De försöker framföra vikten av kvalitet       1     

Gav inget speciellt intryck         1   

Okej       1     

Summa:       2 1   
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Fråga 3 - inställning hos varje respondent Kvinnor Män Totalt 

Positiv 9 9 18 

Negativ 5 3 8 

Neutral 2 2 4 

 

 

Fråga 3 - inställning hos varje respondent 
>19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Positiv 
  8 3 4 3   

Negativ 
  1 2 2 2 1 

Neutral 
  2   2     

 

 

Fråga 4 – Tyckte du att berättelsen var 

trovärdig? Kvinnor Män Totalt 

Ja 5 12 17 

Nej 8 1 9 

Vet ej 3 1 4 

 

 

Fråga 4 - kvinnor fördelat på ålder             

  >19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Ja   2 2 1     

Nej   2 2 1 2 1 

Vet ej   2     1   

 

 

Fråga 4 - män fördelat på ålder             

  >19 20-29 30-39 40-49 50-59 60< 

Ja   5   6 1   

Nej     1       

Vet ej         1   
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Fråga 5 - Vad tycker du om företagets val av 

kommunikationsmedel? Kvinnor Män Totalt 

Smart   1 1 

Bra 6 6 12 

Målande 1 1 2 

Gjorde inget bestående intryck   1 1 

Lugn/harmonisk   1 1 

Skiljer sig från annan reklam/man lyssnar till lite 

extra 1 3 4 

Ogillar reklam   3 3 

För lång/tar tid att lyssna på 2 1 3 

Bilder/TV/tidningar hade varit bättre 2 1 3 

Okej/varför inte? 3 1 4 

Ingen åsikt 1   1 

Kul 1   1 

Lyssnar ej på radioreklam 1   1 

Man kommer ihåg dem 1   1 

 

 

 

 

 


