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Förord 

Att skriva kandidatuppsats är en utmanande och lärorik process.  

Vi vill tacka SIBA AB för deras samarbetsvillighet och trevliga bemötande. Att företagets 

anställda besvarade vår enkät och att VD Fabian Bengtsson tog sig tid att svara skriftligt på våra 

intervjufrågor har varit avgörande för den här uppsatsen. Ett särskilt tack vill vi rikta till företagets 

informationsansvariga Nora Ay som har gjort allt detta möjligt. 

Slutligen vill vi tacka alla dem som har varit ett stöd och bidragit med idéer och vägledning. Alla era 

synpunkter har varit viktiga i utformningen av denna uppsats, och det uppskattar vi mycket! 

 

Tack så mycket! 

Antigona Proni 

Najat Abbas  
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Sammanfattning 

 Titel    ”I Fabians värld” – en reklamkampanjs dubbla effekt 

Om storytelling som ledarskapsverktyg under påfrestande perioder 

Författare  Antigona Proni och Najat Abbas 

Handledare  Jan Öhrming 

Syfte Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur SIBA AB:s storytelling 

påverkar de anställda. Uppsatsen utgår ifrån att storytelling kan ses som ett 

ledarskapsverktyg och undersöker därför hur de anställda påverkas av 

Fabian Bengtssons tillämpade ledarstil under rådande påfrestande situation 

föranledd av marknadsförändringar inom hemelektronikbranschen. 

Forskningsfrågor - Hur kan en ledare påverka de anställdas attityder till företaget under 

påfrestande situationer på marknaden?  

- Hur kan storytelling fungera som ledarskapsverktyg för detta genom att 

öka de anställdas engagemang och intresse. 

Genomförande Fallstudien SIBA AB baseras på en kvantitativ och kvalitativ studie samt 

en narrativanalys av den pågående reklamkampanjen ”I Fabians värld”. 

Det empiriska materialet består av en enkätundersökning ställd till 75 

anställda och en skriftlig intervju med Fabian Bengtsson samt en 

narrativanalys som innefattar fem reklamfilmer. 

Slutsatser Det framgår av analyserna av det empiriska materialet att 

kommunikationsverktyget storytelling genom reklamkampanjen har haft 

en positiv påverkan på de anställda och skapat en uppfattning om ledarens 

ledarstil. Det framgår även att ledare genom storytelling kan påverka 

anställdas attityder och intresse för företaget. Detta för att reklamfilmerna 

har förmåga att skapa identifikation och vi-känsla som kan forma positiva 

känslor och en bra uppfattning om företaget vilket kan bidra till ett ökat 

engagemang hos de anställda.  

Nyckelord  Påfrestande situation, storytelling, ledarskapsverktyg, 

kommunikationsverktyg 
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Abstract 

Title   ”Fabian’s World” – the double effect of an advertising campaign. 

   On Storytelling as a leadership tool during times of pressure 

 

Authors  Antigona Proni & Najat Abbas 

 

Advisor  Jan Öhrming 

 

Purpose  The purpose of this paper is to describe how the storytelling of SIBA AB 

affects the employees. The paper works on the supposition that storytelling 

is a leadership tool and hence examines how the employees are affected by 

the leader Fabian Bengtsson’s leadership during difficult times on the 

market.  

 

Research questions - How can a leader influence the employees’ attitudes towards the 

company during times of pressure on the market? 

- How can storytelling work as a leadership tool in this case to higher the 

employees’ involvement for an interest in the company? 

 

Research method The case study SIBA AB is based on quantitative and qualitative methods 

plus a narrative analysis of the advertising campaign ”I Fabians värld”. 

The material was collected through a survey including 75 employees and a 

written interview with Fabian Bengtsson, plus a narrative analysis of five 

commercials. 

 

Conclusions  The analysis shows that storytelling in the advertising campaign has had a 

positive influence on the employees and has shaped a picture of the leader 

and of his leadership. The analysis also shows that leaders have the 

possibility to affect the employees’ attitudes and interest in the company. 

The reason for this is that commercials have the power to create 

identification and sense of belonging that can form positive feelings and a 

good impression of the company which can lead to an increased 

commitment among the employees. 
 

Keywords  Storytelling, communication tool, leadership tool, trying period    
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1. Inledning 

I detta avsnitt ges en bakgrund till studien. Sedan presenteras problemformulering, syfte, 

frågeställning, nyckelbegrepp och avgränsning. 

1.1.  Bakgrund 

Den moderna organisationsteorin växte fram under industrialismens genombrott på 1800-talet då 

många stora företag bildades. Fokus låg på effektivisering av produktionen och strukturering av 

olika arbetsprocesser. Kring förra sekelskiftet gjorde psykologin och samhällsvetenskaperna 

inträde inom ämnet och kopplingar mellan framgångsrika företag och framgångsrika ledare 

studerades.
1
 Inom ledarskapsforskningen lades sedan alltmer fokus på ledarens egenskaper och 

vad som utmärker en framgångsrik ledare. Synen på ledarskap förändrades därmed med tidens 

gång. Idag talar man främst om olika ledarskapsstilar, och deras viktigaste egenskaper lyfts fram. 

Situationsanpassat, karismatiskt och transformativt ledarskap är de stilar som sedermera har visat 

sig mest framgångsrika.
2
 Ett företags framgång är således kopplat till dess ledarskap. 

Under påfrestande situationer är ledarskapet centralt. Vilka åtgärder som vidtas eller vilka 

investeringar som görs under dessa situationer hänger på de beslut ledaren tar. Ledarskap handlar 

bland annat om att kunna behålla balansen och stabiliteten när det går bra och samtidigt utveckla 

effektivitet, för att i nästa stund kunna motivera de anställda när situationen är som svårast.
3
 I de 

flesta fall leder besluten oundvikligen till olika omstruktureringar för organisationen. 

Förändring innebär att man bryter med stabiliteten, ändrar strukturer och 

procedurer eller förändrar etablerade kulturer och maktförhållanden. 

Organisationer strävar, precis som människor, efter både stabilitet och möjlighet 

att förändras.
4
  

Organisationer förändras när det råder obalans mellan olika interna och externa förhållanden, 

eller inre respektive yttre drivkrafter. Inre och yttre drivkrafter är inte alltid tydliga att särskilja 

då de i många fall glider i varandra. Ett förtydligande mellan dessa är att inre drivkrafter som 

                                                           
1 Sten Jönsson och Lars Strannegård, Ledarskapsboken, Liber, Malmö, 2009, s. 30. 

2 Afsaneh Nahavandi, The art and science of leadership, Pearson, Upper Sadle River, N.J. 2006, s.36. 

3 Jönsson och Strannegård s. 84. 
4 Dag Ingvar Jacobsen, Organisationsförändringar och förändringsledarskap, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 268. 
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leder till förändringar i organisationer exempelvis kan vara obalansen mellan struktur och kultur, 

och yttre drivkrafter är sådana som organisationer inte kan påverka, exempelvis 

konkurrensförhållanden eller teknologiska förhållanden.
5
 

Under lågkonjunkturer kan de yttre drivkrafterna för många företag leda till svåra situationer. 

När en bransch präglas av hård konkurrens resulterar detta i ett pris- och marknadsföringskrig. 

Detta medför minskad omsättning och många organisationer måste genomföra stora 

kostnadsbesparingar, exempelvis genom nedskärningar.
6
 Detta kan i sin tur leda till nya 

administrativa och organisatoriska strukturer, nya mål och nytt eller förändrat ledarskap. Men 

förändringarna kan även skapa nya lösningar på problem och ge företaget bättre möjligheter att 

dra nytta av situationen. För detta är det viktigt att organisationen lyckas anpassa sig.
7
 Detta kan 

man se som en av ledarskapets huvuduppgifter, och för att lyckas är förmågan att kommunicera 

en avgörande faktor.
 8

 

Makten att kommunicera komplexa idéer eller åstadkomma stora förändringar inom ett företag 

ligger hos ledaren och dennes egenskaper, men kommunikationen mellan ledare och anställda är 

en ömsesidig process. Hur en svår situation på marknaden hanteras av ledaren påverkas av hur 

individerna tolkar och upplever händelsen. Detta bör ledaren ta hänsyn till i sin kommunikation 

med de anställda för att med sitt inflytande ha möjlighet att påverka de anställdas känslor och 

attityder, vilket gynnar organisationen på lång sikt. Hur ledaren strategiskt väljer att använda sig 

av olika inflytelsetekniker för detta är av stor betydelse. För att skapa varaktigt engagemang och 

entusiasm för företaget hos de anställda kan ledaren använda en ”mjuk” variant av 

inflytelseteknik. Denna teknik innefattar viljan att genom inspiration forma positiva känslor och 

uppfattningar kring företaget.
 9

 På så sätt kan man få de anställda att inte bara ändra sitt beteende 

utan även vilja ändra sitt beteende.
10

 Beteendeförändringen sker således omedvetet från de 

anställdas sida och inte genom tvång. Med andra ord kan kommunikationen ses som en 

ledarskapsstrategi. 

 

 

                                                           
5 Jacobsen, s. 59-63 

6 Årsredovisning 1 sep 2010 – 31 aug 2011 
7 Jacobsen, s. 62. 

8 Arne Maltén, Kommunikation och konflikthantering: en introduktion, 1998, Lund Studentlitteratur, s. 104 

9 Jacobsen, s. 272 
10 Stephen Denning, The secret language of leadership : how leaders inspire action through narrative (Elektronisk resurs), 2007 s. xxii 



9 
 

Den kanske mest engagerande formen av kommunikation är berättandet. Berättelser finns 

överallt omkring oss och har funnits i alla tider. En organisation kan innehålla oändligt många 

berättelser, som i många fall är skapade under lång tid, och dessa bör man ta vara på för att skapa 

en stark bild både internt och externt. I vissa fall kan det krävas att helt nya berättelser skapas för 

att förändra och vända en negativ bild. Tillvaratagandet och skapandet av sådana berättelser är en 

del av det som går under namnet storytelling.
11

 I modern kommunikationsforskning talar man om 

att intern och extern kommunikation är nära samverkande med varandra.
12

 Den externa 

marknadsföringen har således även betydelse för den interna kommunikationen. Den berättelse 

om företaget man vill förmedla måste vara grundad i hela organisationen, därför är storytelling 

en lika stor del av den interna som den externa kommunikationen; storytelling kan till och med 

ses som ett ledarskapsverktyg.
13

 En av ledarskapets uppgifter är således att skapa en bild som 

medarbetarna kan identifiera sig med och förmedla vidare till kunder, leverantörer och andra 

intressenter. Lyckas företagsledaren förmedla företagets narrativ (berättelse) kan han inspirera, 

motivera samt öka engagemanget hos de anställda. En indirekt ledare, det vill säga en ledare som 

inte har direkt kontakt med sina anställda, har extra stor nytta av denna narrativa teknik.
14

 

1.2.  Problemformulering 

Hemelektronikbranschen befinner sig sedan en tid i en påfrestande situation på grund av 

marknadsförändringar. Flera aktörer inom denna bransch har tvingats till olika former av 

besparingar och åtgärder. För företagen Expert och Onoff har det slutat i konkurs.
15

 Det som är 

intressant att undersöka är varför vissa företag har haft bättre förutsättningar att klara sig i denna 

påfrestande situation. Hemelektronikföretaget SIBA AB har trots förluster de senaste åren 

lyckats hålla sig kvar och fått större marknadsandelar i hemelektronikbranschen.
16

 Enligt SIBAs 

                                                           
11 Stephen Denning, The leader´s guide to storytelling, mastering the art and discipline of business narrative, First edition, Jossey-Bass, San 
Francisco, 2005, s.  xv 

12 Lars Åke Larsson, Tillämpad kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 79. 

13 Jönsson och Strannegård, s. 308 
14 Jönsson och Strannegård s. 110 

15 http://www.nyhetspressen.se/om/Hemelektronikbranschen/ Hämtad: 2012-12-09 kl. 17.45 

16 Joakim Arstad Djurberg, SIBA nästa offer? (www), IDG. Publicerat 2012-10-01, http://www.idg.se/2.1085/1.469035/SIBA-nasta-offer. 

Hämtat: 2012-12-09 kl. 17.55 

http://www.nyhetspressen.se/om/Hemelektronikbranschen/
http://www.idg.se/2.1085/1.469035/Siba-nasta-offer
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VD Fabian Bengtsson har dessutom lönsamheten förbättrats och omsättningen ökat.
17

 Kan en 

lyckad kommunikationssatsning vara en bidragande orsak till detta? 

I samband med marknadsförändringarna i början av 2010-talet genomförde SIBA en del 

kostnadsbesparingar och omorganiseringar som resulterade i nedläggningen av ett flertal butiker 

våren 2011. Samtidigt lanserades en ny reklamkampanj: ”I Fabians värld”.
18

 I den spelar VD:n 

Fabian Bengtsson huvudrollen och är ansiktet utåt för SIBA. Reklamkampanjen kan ses som en 

del av SIBA AB:s storytelling kring företaget i allmänhet och dess ledare i synnerhet.
19

 På 

företagets webbplats kan man läsa att deras målsättning är lägre priser och bättre service än 

konkurrenterna och att SIBA är ett familjeföretag i tredje generationen med rötter i Göteborg, 

vilket kan ses som berättelser i deras storytelling. 

Det nya reklamkonceptet har gjort att SIBA AB:s varumärke har blivit mer uppmärksammat. 

Reklamen differentierar dem från sina konkurrenter genom filmernas utformning och språk: ”Det 

handlar om ett kreativt reklamgrepp som kallas retning, att reklamen ska vara påträngande för att 

lura en funktion i hjärnan som annars sållar bort ny information.” 
20

 Detta kan väcka både 

positiva och negativa känslor men uppmärksamheten har gjort att SIBA AB har lyckats förmedla 

sin berättelse.  

Inom kommunikationsforskningen talar man om att ett företags externa kommunikation även 

påverkar de anställdas inställning och förhållningsätt till företaget.
21

 Ledaren kan indirekt via 

olika kommunikationskanaler externt förmedla en positiv inställning till sina anställda för att 

motverka oro och ångest vid påfrestande situationer och på så sätt påverka de anställdas 

uppfattning, känslor och attityder kring ledaren och organisationen. Om det är så att SIBA AB:s 

anställda påverkas positivt av reklamfilmerna kan det bero på att Fabian Bengtsson genom 

storytelling indirekt förmedlar en berättelse som inspirerar, motiverar och ökar engagemanget 

hos de anställda. Har VD:n Fabian Bengtssons medverkan i reklamfilmerna dessutom påverkat 

de anställdas syn på honom som ledare? Framkallar detta positiv attityd hos de anställda under 

den påfrestande situationen och skapa gemenskap genom storytelling? 

                                                           
17 Svd Näringsliv, SIBA-Fabian: ”Vi överlever” (www), Svenska Dagbladet. Publicerat 2012-01-18, http://www.svd.se/naringsliv/SIBA-fabian-

vi-overlever_6777731.svd Hämtad 2012-12-09 kl. 17.57 

18 Årsredovisning 1 sep 2010 – 31 aug 2011 
19 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/SIBA_ab/pressrelease/view/fler-familjemedlemmar-i-SIBAs-nya-reklamfilmer-643453 

Hämtad: 2012-12-09 kl. 19.04 

20 http://www.svd.se/naringsliv/storig-SIBAreklam-gor-succe_6867123.svd Hämtad: 2012-12-09 kl. 17.05 
21 Larsson s. 79 

http://www.svd.se/naringsliv/Siba-fabian-vi-overlever_6777731.svd
http://www.svd.se/naringsliv/Siba-fabian-vi-overlever_6777731.svd
http://www.svd.se/naringsliv/storig-Sibareklam-gor-succe_6867123.svd
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1.3.  Frågeställning 

 Hur kan en ledare påverka de anställdas attityder till företaget under påfrestande 

situationer på marknaden  

 Hur kan storytelling fungera som ledarskapsverktyg för detta genom att öka de anställdas 

engagemang och intresse? 

1.4. Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur SIBA AB:s storytelling påverkar de anställda. 

Uppsatsen utgår ifrån att storytelling kan ses som ett ledarskapsverktyg och undersöker därför 

hur de anställda påverkas av Fabian Bengtssons tillämpade ledarstil under rådande påfrestande 

situation föranledd av marknadsförändringar inom hemelektronikbranschen. 

1.5.  Avgränsning 

Vi har valt att göra en fallstudie på SIBA AB och fenomenet vi undersöker är hur anställda inom 

företaget påverkas av kommunikationsverktyget storytelling under en påfrestande situation på 

marknaden. Storytelling är ett verktyg inom både extern och intern kommunikation, och 

reklamfilmerna påverkar givetvis även konsumenter och andra externa intressenter. Men vi valde 

att utesluta dessa områden från vår undersökning eftersom vi fokuserar på ledarskap i den här 

uppsatsen, inte marknadsföring. Studien kommer därmed inte att behandla SIBAs 

marknadsföringsmetoder. 

I en större undersökning av kopplingen mellan ledarskap och storytelling skulle man kunna 

studera andra aktörer inom hemelektronikbranschen och jämföra dessa. Men för omfattningen av 

denna kandidatuppsats har vi valt att skapa oss en överskådlig bild av detta fenomen genom att 

se på endast ett företag och dess anställda. Fallföretaget SIBA är intressant eftersom de är 

ensamma inom denna bransch om att kommunicera ledarskap genom storytelling. 
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1.6. Nyckelord 

Påfrestande situation 

Ett begrepp som i den här uppsatsen syftar till att hemelektronikbranschen idag befinner sig på 

en pressad marknad som präglas av hård konkurrens.  

 

Storytelling 

Storytelling används i den här uppsatsen i samband med hur SIBA AB väljer att framställa och 

förmedla bilden av företaget och ledaren genom reklamkampanjen ”I Fabians värld”, samt hur 

det används som ett ledarskapsverktyg. 

 

Ledarskapsverktyg 

Uppsatsen behandlar den mjuka varianten av inflytelsetekniker som ett verktyg inom 

ledarskapsstrategin. Detta innefattar påverkan på anställdas känslor för att skapa entusiasm kring 

förändringar genom identifikation. 

 

Kommunikationsverktyg  

I den här uppsatsen betecknar detta begrepp den funktion som storytelling har för 

kommunikationen externt och internt för SIBA AB. VD:n Fabian Bengtssons indirekta ledarskap 

har med storytelling som kommunikationsverktyg en inverkan på de anställdas uppfattning om 

SIBA AB och ledarskapet. 
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2. Metod 

I detta kapitel kommer fallstudien att beskrivas, därefter forskningens tillvägagångssätt till 

datainsamlingen, hur urvalet gått till samt trovärdigheten för vår metod.  

2.1.  Val av metod  

De två största metodologiska frågeställningarna inom forskning är den kvantitativa och den 

kvalitativa. Vi har dock valt att inrikta oss på en flerfaldig forskningsstrategi, dvs. en sådan 

strategi som kombinerar kvantitativ och kvalitativ forskning. Denna forskningsstrategi – även 

kallad metodtriangulering – ”går ut på att resultaten från en undersökning, där man använt en 

metod som förknippas med den ena forskningsstrategin, dubbelkontrolleras mot de resultat som 

får från en metod som hör till den andra forskningsstrategin”.
22

 Det innebär att man använder en 

kvantitativ metod för att bekräfta kvalitativa resultat och vice versa. Detta angreppssätt är till 

fördel då man använder den ena forskningsstrategin som stöd och hjälp till den andra. Med en 

flerfaldig forskning är det även möjligt att betrakta de två metoderna som komplement till 

varandra, där olika aspekter av en undersökning kan kopplas till varandra.
23

 Med en kombination 

av båda ansatser kan vi i vår undersökning utnyttja den kvalitativa undersökningen som en 

uppföljning eller snarare sagt en komplettering till vår kvantitativa undersökning.
24

 Detta för att 

vi upplevde att kvantitativa data lämnade frågor efter sig som behövdes belysas mer.  

Forskarens val av metod bör även utgå ifrån en frågeställning och en teoretisk referensram samt 

vilken sorts kunskap den söker.
25

 Det görs huvudsakligen två distinktioner vid val av 

forskningsansats, nämligen den deduktiva och den induktiva. Den deduktiva ansatsen är ämnad 

till att testa teorier med empirisk data – från teori till empiri. Den induktiva ansatsen går ut på att 

skapa en teori från den givna empirin – från empiri till teori.
26

 Vår forskningsansats är deduktiv 

eftersom vi utifrån valda teorier ser på det anskaffande empiriska materialet som i sin tur bör 

bekräftar teorierna. 

 

                                                           
22 Bryman, A. & Bell, E 2005 s. 502 
23 Bryman & Bell,  s. 503f 
24 Johannsen, A. & Tufte, P. A 2003 s.77  
25 Bryman & Bell, s. 34ff 
26 Johannsen. & Tufte, s.35 
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Vi tillämpar en narrativanalys på SIBAs reklamkampanj ”I Fabians värld” i den kvalitativa delen 

av studien och beskriver denna.
27

 Ett företags planering kring storytelling ingår i 

kommunikationsstrategierna och är oftast inte offentlig. För att få en överblick av den berättelse 

ett företag vill förmedla är det därför lämpligt att göra en narrativanalys. Med den kan man 

strukturera upp de element som bygger upp hela den berättelse företaget vill förmedla genom 

reklam.
28 

 

Utöver detta har vi skriftliga svar från en semi-strukturerad intervjuguide av Fabian Bengtsson 

själv. Trots att intervjun innehöll en lista av specifika frågor så hade han en stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget sätt. Kvalitativa intervjuer har som mål att vara flexibla och medverka till att 

få fram intervjupersonernas världsbild.
29

 Hur narrativen i reklamfilmerna beskrivs och hur 

Fabian Bengtssons svar återges preciseras i avsnitt 2.5.2 respektive 2.4 nedan.  

2.2.Primär- och sekundärdata 

Den primära källan för kvantitativ data i vår undersökning är ett enkätformulär med slutna 

frågor. Med detta vill vi rikta uppmärksamheten på den potential för generaliserbarhet som finns 

i ett enda fall för att på så sätt kunna dra slutsatser av resultaten även till andra grupper och 

situationer än den aktuella undersökningen.
 30

 I den kvalitativa undersökningen beskriver vi fem 

reklamfilmer med hjälp av en narrativanalys. En närmare beskrivning återfinns i avsnitt 2.5.3. 

Som ett komplement till både den kvantitativa och kvalitativa metoden har vi även skriftliga svar 

på ett intervjuunderlag av SIBAs VD Fabian Bengtsson. 

2.3.Urval 

Man kan säga att populationen i den här uppsatsen är anställda inom alla organisationer under 

påfrestande situationer. Vi har valt att begränsa oss till hemelektronikbranschen som i sin tur 

gjorde att vi valde företaget SIBA AB. SIBA utmärker sig som företag inom denna bransch då 

det är VD:n Fabian Bengtsson som är ansiktet utåt genom sina reklaminsatser. Idag är SIBA 

Holding AB en koncern med dotterbolag även i Norge och Danmark och ett av Nordens mest 

ledande företag inom hemelektronik. Men den geografiska begränsningen omfattar Sverige med 

32 butiker och totalt 512 anställda. Fokus ligger alltså i första hand på alla anställda inom SIBA 

                                                           
27 Bryman & Bell, s. 464 
28 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, s. 228 
29 Bryman & Bell, s. 363 
30 Bryman & Bell, s. 100 
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och det görs ingen avgränsning i befattning, ålder och kön. Detta för att vi i efterhand skulle ha 

möjlighet att hitta samband mellan dessa. Frågeformuläret lades upp på företagets intranät och 

var därmed tillgänglig för dessa anställda under två arbetsdagar. Svaren kom oss tillhanda via 

Googles webbtjänst Google Drive uppställda i ett Excel-ark. Vi fick totalt 121 svar och för 

uppsatsens omfång gjorde vi ett obundet slumpmässigt urval – även kallad lotterimetoden – om 

75 respondenter.
31

 Urvalet gjordes genom att 46 respondenters svar valdes bort med hjälp av en 

slumptalsgenerator från Excel-arket.  

2.4.Förberedande arbete 

Det förberedande arbetet inför insamlingen av sekundärdata bestod främst i läsning av litteratur 

och vetenskapliga artiklar kring det valda ämnet för att få en övergripande bild. Olika teorier har 

studerats och ett antal av dessa har sedan valts ut. Förberedelserna inför genomförandet av 

enkätstudien för den primära datainsamlingen bestod i att utifrån de valda teorierna formulera 

enkätfrågor. Innan vi fastställde vår slutgiltiga enkät genomförde vi en pilotundersökning där vi 

lät tre slumpmässigt utvalda studenter på Södertörns högskola samt fem vänner svara för att få 

respons på enkätens frågor. Vi fick synpunkter och ändringsförslag som vi sedan tog hänsyn till i 

utformningen av den slutgiltiga enkäten.  Efter utformningen av enkäten tog vi kontakt med 

informationsansvarige på SIBA AB med förfrågan om en intervju med företagets VD Fabian 

Bengtsson och en tillåtelse om att dela ut enkäter till företagets anställda. Informationsansvarige 

ville först läsa igenom intervjufrågorna och granska enkäten för att kontrollera att frågorna inte 

skulle leda till svar som skulle avslöja sekretessbelagd information. Vi mejlade frågorna och 

gavs sedan möjlighet att lägga upp dem på företagets intranät för att snabbare få svar. Vi fick 

även beskedet att Fabian Bengtsson inte kunde medverka i en personlig intervju men att han 

eventuellt var villig att medverka genom att besvara frågorna skriftligt. Att intervjua Fabian 

Bengtsson personligt hade gjort undersökningen mer attraktiv och hade gett en högre 

överförbarhet av kunskap om företagets interna kommunikation, då vi genom personligt 

deltagande hade kunnat fånga upp flera aspekter och då möjligheten till följdfrågor funnits. Att 

få kontakt till personer på högre nivåer i en organisation är svårt och rätt vanligt då det råder 

tidsbrist, speciellt under julruschen då denna uppsats författades.  

                                                           
31 Ekström, M & Larsson, L. 2010 S.91 
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2.5.Sammanställning 

2.5.1. Enkätens utformning 

Enkäten
32

 består av 17 frågor och innehåller enbart prestrukturerade svar. Frågorna i enkäten är 

enkelt och tydligt formulerade för att undvika missförstånd och vi valde att inte ställa 

retrospektiva frågor. Med frågorna ville vi ta reda på hur anställdas motivation och engagemang 

påverkas av storytelling nu när SIBA AB befinner sig i en påfrestande situation, samt hur Fabian 

Bengtssons medverkan i företagets TV-reklam påverkar de anställdas uppfattning om hans 

ledarstil. Respondenterna fick instruktionen att endast kryssa för ett av de givna 

svarsalternativen, förutom i fråga 3, 14, 16 och 17 där de hade möjlighet att välja flera 

svarsalternativ för att graderingen skulle bli mer exakt. 

 Frågorna 1-5 undersöker företagets kommunikation och fokuserar till stor del på hur denna 

fungerar under pågående påfrestande situation. Teorierna beskriver hur det under en påfrestande 

situation kan uppstå missförstånd och problem kring ansvarsfördelning vilket i kombination med 

brister i informationsflödet skulle visa sig i företagets kommunikation. En av ledarskapets 

viktigare uppgifter är att i dessa situationer skapa tydlighet i kommunikationen och informera om 

yttre och inre faktorer som kan påverka de anställda. Hur detta fungerar hos SIBA kan i så fall 

visa sig i enkätundersökningens fem första frågor. 

Frågorna 6-8 ser mer till de anställdas upplevelse av situationen. Under en påfrestande situation 

finns det risk för att de anställa känner stress och oro. Istället för att bearbeta dessa känslor 

riskerar de dessutom att förlora motivationen och engagemanget för företaget. Frågorna 6 och 7 

syftar till att undersöka hur detta ser ut, medan fråga 8 vill ta reda på hur ledaren lyckas engagera 

sina anställda genom uppmuntran och ansvarsfördelning. 

Resterande frågor handlar om SIBAs storytelling och hur denna bidrar till att förmedla bilden av 

företaget och ledarskapet. Under en påfrestande situation kan storytelling vara det starkaste 

verktyget för överföring av budskap, och vår tanke är att genom frågorna se om de anställdas 

uppfattning av dessa budskap överensstämmer med de bilder vi får fram i narrativanalysen av 

reklamfilmerna. 

                                                           
32 Bilaga 1 
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2.5.2. Intervjuguidens utformning 

Den här semi-strukturerade intervjuguiden var ursprungligen tänkt att tjäna som underlag för en 

djup kvalitativ intervju med Fabian Bengtsson via telefon eller över ett möte. Vid en sådan 

intervju hade även följdfrågor varit möjliga att ställa. Dock har en sådan intervju inte varit möjlig 

att genomföra då Fabian Bengtsson var mycket upptagen före jul och vi hade begränsat med tid 

för slutförandet av uppsatsen. Vi fick istället korta skriftliga svar på frågorna per e-post.  

Intervjun bygger på fyra delar där den första har inledande allmänna frågor om den interna 

kommunikationen, Fabian Bengtssons ledarskap samt om förändringar på företaget på grund av 

marknadsförändringarna. Den andra delen innehåller mer specifika frågor kring hans 

kommunikation med sina anställda och hur han ser på den. Den tredje delen omfattar frågor som 

handlar om reklamkampanjen och hans medverkan i denna samt hur anställda påverkas av 

reklamen. Den fjärde och sista delen av intervjun handlar om vilken uppfattning han som ledare 

har om hur anställda påverkas av den rådande marknadssituationen. 

2.5.3. Narrativanalysens utformning  

För narrativanalysen valde vi att undersöka fem stycken reklamfilmsklipp ur kampanjen ”I 

Fabians värld”. Alla fem ingår dessutom i serien av klipp vars tema är att Fabian överger olika 

situationer för att justera SIBAs priser. Det finns andra klipp ur kampanjen med andra teman 

men för att få en homogen bild av den aktuella kampanjen valde vi dessa fem. De utgörs av: 

- Fabian är alltid redo att sänka priserna 

- Fabian lämnar en middag för att justera priserna 

- Fabian lämnar en kaj utan att förtöja båten 

- Fabian deltar i ett julspel 

- Fabian som Jultomte 

Beskrivningen av dessa filmer utgör en del av uppsatsens primärdata och återfinns i empirin. För 

själva analysen har vi har valt en retorikvetenskaplig metod eftersom en retorisk ansats är mest 

lämplig för reklamfilmer.
33

 För att beskriva tillvägagångssättet för vår narrativanalys kan det 

först vara bra att definiera vad ett narrativ är.  

  

                                                           
33 Sonja K. Foss, Rhetorical Criticism, s.310 
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Ett narrativ har fyra kännetecken:
34

  

1. Den utgörs av minst två händelser som kan vara antingen aktiva eller statiska.  

2. Händelserna ska vara ordnade tidsmässigt. De behöver inte vara kronologiskt ordnade men 

det ska framgå i vilken ordning händelserna har ägt rum.  

3. Händelserna ska stå i relation till varandra. Narrativer innehåller en förändring av något slag 

och det är relationen mellan händelserna som utgör den förändringen. 

4. Det ska finnas endast ett genomgående tema för berättelsen. 

Analysen inleds med att undersöka syftet med narrativen. En berättelse har alltid ett syfte att 

åstadkomma något: att uppmana, att undervisa, att förtydliga osv. 

Nästa steg i analysen är att identifiera ett antal element som ingår i alla narrativ: 

1. Inramning. I vilken miljö utspelar sig berättelsen och finns det någon relation mellan miljön 

och de inblandade karaktärerna? 

2. Karaktärer. Vilka är huvudpersoner och vilka övriga karaktärer är med? Hur står de i relation 

till varandra? Hur presenteras karaktärerna? 

3. Berättare. Finns det en berättare som förmedlar berättelsen? Här finns det en skillnad i hur 

berättelsen upplevs: om det saknas en berättare är publiken direkt vittne till berättelsen men 

med berättare medieras den på ett sätt som kan flytta fokus till just det som avsändaren ser 

som viktigast. Det är även viktigt att se på vad berättaren är för slags person: en berättare som 

ber om ursäkt, kritiserar, utvärderar etc.  

4. Händelser. Vilka är de större och mindre händelserna? Hur presenteras de? Är de aktiva eller 

statiska? 

5. Temporala relationer. Hur är händelserna ordnade i tid? Sker de under en kort eller lång 

period? Hur snabbt löper berättelsen? Framhävs vissa händelser eller karaktärer genom 

löptiden? 

6. Kausala relationer. Vilka orsak-verkan relationer etableras i berättelsen och hur är de 

kopplade? Hur starkt framhävs relationen? Vilken av orsak och verkan får mest plats? Sker 

händelsen genom mänskligt handlande, olycka eller yttre påverkan? 

7. Publik. Till vem eller vilka riktar sig narrativen? Är publiken deltagare i berättelsen?  

8. Tema. Vad är berättelsens huvudtema?  

                                                           
34 Foss, s. 307 
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9. Berättelsetyp. Vad för typ av berättelse är det? Komedi, tragedi, romantik ironi osv.  

Dessa punkter kommer att ligga som grund för vår narrativanalys. Utifrån resultatet kommer vi 

att kunna dra slutsatser och göra antaganden gällande SIBA AB:s storytelling. Vi har valt fem 

filmer som tillkommit under en tid av organisationsförändringar och påfrestande yttre faktorer.  

2.6.Tillförlitlighet 

2.6.1. Validitet 

Extern validitet är detsamma som tillförlitlighet, dvs. den visar i vilken utsträckning resultat 

överensstämmer med den verklighet som studerats. Intern validitet innebär i vilken utsträckning 

fallstudiens resultat är riktigt eller giltigt som ett enda fall representativt för även för andra fall. 

Vår studie kan anses som tillförlitlig och giltig eftersom vi har ett representativt urval för hela 

populationen och resultaten bedöms inte vara unika för just den undersökta gruppen och vi kan 

med andra ord generalisera resultaten utöver det specifika fallet. 

2.6.2. Reliabilitet 

Vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att ta reda på huruvida ett mått är stabilt eller inte. 

Med det menas att man ska kunna utföra samma tester upprepade gånger och få samma resultat. 

Skulle resultaten dock inte överensstämma med varandra, betraktar vi studien som ett icke 

tillförlitligt mått som saknar tilltro till dess följdriktighet och pålitlighet.
35

 Vår studie har hög 

reliabilitet eftersom vårt urval kan representera hela populationen, vilket även innebär att samma 

studie skulle ge ett liknande resultat vid ett annat tillfälle. 

  

                                                           
35 Bryman & Bell,  s. 48 
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3. Teori 

I detta kapitel tar vi upp de väsentliga teorierna för studiens forskning. Vi kommer även att 

presentera en teoretisk syntes med en egen modell för hur teorierna är sammankopplade. 

3.1.Tidigare forskning 

SIBA:s organisation har undersökts tidigare, bland annat i kandidatuppsatsen Artefakter som 

transformativa ledare – En fallstudie på SIBA.
36

 Den uppsatsen undersöker hur artefakterna 

förebilder, historier och ritualer bidrar till att forma bilden av ett transformativt ledarskap och hur 

detta tar sig i uttryck i SIBAs organisationskultur. Grundläggande är kopplingen mellan det 

transformativa ledarskapet och SIBAs organisationskultur då förmedlingen av de ovan nämnda 

artefakterna avspeglas i företagets kultur samt i det transformativa ledarskapet.  

Artefakterna kan således ses ingå i företagets storytelling – där vi även ser att deras reklamfilmer 

ingår – eftersom de bidrar till att skapa bilden av organisationen och ledarskapet. Barin & 

Eriksson berör även företagets reklamfilmer men ser inte på hur bilden av ledarskapet genom 

reklamfilmerna i sin tur påverkar de anställda och hur detta då kan ses som ett ledarskapsverktyg.  

Enligt Dandridge, Mitroff & Joyce är organisationens artefakter, eller symboler, lika viktiga att 

undersöka som andra aspekter av ledarskapet och andra funktioner inom organisationen.
37

 De 

lyfter fram organisationens berättelser och ritualer som meningsskapande symboler viktiga att 

studera, men även dess logotyp samt de oändliga anekdoter och skämt som bygger upp det 

vardagliga livet inom organisationen. De ser att denna symbolism uttrycker den underliggande 

naturen, ideologin, eller värdesystemet inom organisationen. Om man kan förstå denna natur kan 

man även se på hur symbolerna antingen kritiserar eller förstärker den. Först då kan en 

undersökning gå på djupet i studien av organisationen. Mest intressant som koppling till 

förestående undersökning av SIBA är synen på berättelserna: att de är något en organisation 

medvetet formar, omedvetet skapar eller faktiskt väljer, och att de ackumuleras i varandra och 

ger mening och struktur till olika kritiska händelser. 

 

                                                           
36 Tobias Barin & Victor Eriksson, Högskolan i Halmstad 
37 Thomas C. Dandridge, Ian Mitroff & William F. Joyce, Organizational Symbolism: A Topic to Expand Organizational Analysis. Academy of 
Management Review 1980 vol. 5, no 1, s. 77 
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Ledarskapsforskaren Stephen Denning lyfter fram vikten av storytelling som ett 

ledarskapsverktyg. Han har sett att narrativet som kommunikationsmedel inom företagsvärlden 

inte har uppmärksammats eftersom man har fokuserat på ett förnuftigt och analytiskt tänkande.   

 

“Acceptance of the use of narrative in organizational leadership has been slow in 

coming, in part because of strong faith in the power of reason. The incessant 

corporate mantra has been analytic is good; anecdotal is bad. Yet it is increasingly 

recognized in business that storytelling is what effective leaders actually do.” 
38

 

 

Anna Linda Musacchio Adorisio utförde 2006 en studie där hon tillsammans med David Boje 

intervjuade medarbetare och ledning på en US Southwestern bank i Las Cruces, New Mexico.
39

 

Materialet från dessa djupintervjuer utgjorde den empiri som hon sedan analyserade för att söka 

reda på organisationens berättelser. Studien hade främst socialkonstruktuvistiska och 

postmoderna utgångspunkter och utgick delvis på teorier om narrativ i organisationer, av samme 

Boje. Dessa teorier visar att de narrativa aktiviteterna inom en organisation är mer komplexa och 

dialogiska än vad tidigare strukturalistiska studier har visat. Genom sin studie kartlägger 

Adorisio de berättelser som finns inom bankens organisation och ser att genom att berätta 

historien om banken berättar de anställda om sina egna historier, erfarenheter och liv på och 

utanför banken, i ett nät av berättelser som redan finns och som ännu inte har formats
40

 Hon 

kopplar dem även till fenomenet beslutsfattande för att se om berättelserna har betydelse för en 

sådan process. Hon ser en ny aspekt i hur berättelserna, som en del av bankens storytelling, har 

en positiv funktion för organisationens kollektiva minne och hur detta minne överlever just 

genom de muntliga berättelserna. 

3.2.Påfrestande situationer 

Allmänt kännetecknande för en påfrestande situation är att olika slags händelser utlöser ett hot 

mot samhället som kan vara svårt att bemästra. Händelserna är ofta akuta och tidsbegränsade, 

och kan enligt en definition delas in i två kategorier: naturkatastrofer och sådana händelser som 

människan är upphov till.
41

 Den senare kategorin kan även delas in i olyckshändelser och 

                                                           
38 Stephen Denning The secret language of leadership – How leaders inspire action through narrative, (Elektronisk resurs), 2007 s. 105 
39 Anna Linda Musacchio Adorisio,, Storytelling in organizations [Elektronisk resurs] : from theory to empirical research, Palgrave Macmillan, 

Basingstoke, 2009 
40 Adorisio s. 189 
41 Jönsson & Strannegård, s. 86 
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avsiktliga händelser. Situationen kan således orsakas av både yttre och inre faktorer. De yttre 

faktorerna kan, förutom naturkatasrofer, exempelvis vara marknadsförändringar och de inre kan 

vara konflikter, kommunikationsproblem, regelbrott etc. Faktiska yttre omständigheter är oftast 

de som är svårast att förhandla bort.
42

  

I de flesta fall är en påfrestande situation obehaglig, varför många väljer att förtränga eller vägra 

acceptera den.
43

 Det uppstår ofta missuppfattningar kring ansvarfördelningen mellan inblandade 

aktörer på organisations- och individnivå vilket kan leda till konflikter inom organisationen. 

Detta gör att ledarens utmaning är att bli varse, förstå och förutse olika element i situationen för 

att inte skapa otrygghet, oro och panik inom organisationen.
44

 

3.3.Kommunikation under påfrestande situationer 

Under en påfrestande situation uppstår ofta motstånd till förändringar inom organisationen. 

Ledarens uppgift blir då att förebygga detta motstånd och minska osäkerheten inom 

organisationen.45 Problemet är att det lätt uppstår brister i informationsflödet som en följd av 

oklarheter i organisationens mål och metoder och detta kan vara svårt för ledaren då 

kommunikationen påverkas negativt. Bristerna kan leda till att kommunikationen hoppar över 

visa led inom organisationen och inte når ut till de berörda. För att överbrygga detta kräver 

gynnsam kommunikation tydlighet och motivation. Forskare menar nämligen att om ledaren 

motiverar sina anställda kan motståndet till förändringarna minskas. Tydlighet, i sin tur, kan 

tyckas självklart men det har visat sig att en vanlig källa till missförstånd i krävande situationer 

är rent språkliga. 46 Dessutom riskerar kommunikationens budskap många gånger bli 

ofullständigt. Viktiga delar av budskapet avrundas med kommentarer som ”ja, men du vet 

redan”, och många anställda har i denna stressade situation inte mod att säga att de inte förstår. I 

och med detta blir budskapen otydliga och mer generaliserande vilket lämnar dem öppna för 

tolkning. Kommunikationen producerar på så vis dubbla budskap.47 

3.4. Anställdas påverkan under påfrestande förhållanden  

Det är under svåra situationer som ledarskapet är viktigt för hanterandet av de olika problem som 

uppstår. Hur den svåra situationen hanteras påverkas av hur inblandade individer tolkar och 

                                                           
42 Jönsson Jönsson & Strannegård, s. 85-86 
43 Maltén Arne, Kommunikation och konflikthantering,  s.146 
44 Jönsson & Strannegård, s. 96-97 
45 Johansson Catrin & Heide Mats, Kommunikation i förändringsprocesser, s. 29  
46 Jönsson & Strannegård,  s. 103 
47 Maltén, s.52 
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upplever händelsen. Upplever de oro och tolkar situationen som stressfylld påverkas 

arbetsprestationerna negativt.
48

 Tolkning och upplevelse kan skilja sig mellan individer men det 

finns fyra olika faser som krisdrabbade personer inom organisationer nästan alltid upplever och 

går igenom. Dessa fyra faser är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen.
49

 Chockfasen pågår ofta en kort period. Tydliga tecken på denna fas är att 

berörda personer är tystare än vanligt och att uppmärksamheten och kommunikationsupptaget 

begränsas. När individerna blivit medvetna om den specifika händelsen går de in i reaktionsfasen 

och reagerar med olika känslor som exempelvis stress, oro och ångest. Under bearbetningsfasen 

bearbetar de drabbade sina känslor och tankegångar. Många fastnar i denna fas och har svårt att 

gå vidare, och här minskar ofta motivationen, engagemanget och lojaliteten till organisationen. 

Den avslutande fasen, nyorienteringsfasen, innebär att individen inte upplever händelsen som ett 

hinder eller ett problem längre. Men alla drabbade går inte igenom hela processen utan riskerar 

att fastna, vilket kan skapa långvarig stress och oro. Därmed är det en viktig uppgift inom 

ledarskapet att lyckas reducera stress- och orosnivån.  

3.5.Storytelling som kommunikationsverktyg 

Kommunikation och informationshantering är två av de mest centrala verktygen vid hantering av 

svåra situationer.50 För att klara av de påfrestningar som kan drabba en organisation krävs olika 

verktyg för att skydda kulturen och även stärka den. Storytelling är ett sådant verktyg. Man kan 

se storytelling som ett slags kommunikationsverktyg vars syfte inom organisationen är att 

”förebygga spontana förändringar, att förena människor genom en känsla av tillhörighet till en 

gemenskap och en tradition, att skapa en enhet”.51 En stark organisation och dess kultur hålls 

samman av berättelser. Organisationskulturen byggs på samma vis upp av en känsla av 

gemensamma värderingar genom att vara den ”kollektiva mentala programmering som skiljer 

medlemmarna i en organisation från medlemmarna i en annan”. Här spelar givetvis 

kommunikationen inom organisationen en avgörande roll och kan till och med ses som 

medskapare av den sociala struktur som är organisationen.52  

                                                           
48 Jönsson & Strannegård, s. 86-87 
49 Johan Cullberg, Kris och utveckling, s.142-143 
50 Jönsson & Strannegård, s. 102 
51 Jönsson & Strannegård, s. 309 
52 Larsson, s. 70) 
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Ett kommersiellt företags storytelling handlar förstås till viss del om att skapa en bild av 

företaget som konsumenterna kan förstå och ta till sig så att de väljer just det företaget framför 

ett annat. Storytelling kan vara det som gör ett företag unikt även om produkterna eller tjänsterna 

inte är det.53 Nära kopplat till detta är den modell för påverkan som företag använder i sin 

marknadsföring och som bygger på principen om följdverkan mellan kunskap, attityd och 

beteende.54 Men denna modell är även användbar i en organisations interna kommunikation som 

en strategi för att skapa attityder och mana till handlande, eftersom en organisations hela 

kommunikation är allt mer enhetlig. Modern kommunikationsforskning pekar i själva verket på 

att uppdelningen mellan intern och extern kommunikation i praktiken har upphört: det interna 

arbetet används i externa sammanhang och det externa arbetet har fått interna knytningar.55 Den 

externa marknadsföringen bör således ta hänsyn till den interna kulturen om den ska lyckas 

engagera medarbetarna likväl som konsumenterna. Ska man förmedla en bild av företaget till 

omvärlden är det viktigt att den är grundad i hela organisationen. Därför är storytelling inte 

endast en del av den externa kommunikationen utan även en stor del av den interna. Vanligtvis 

betraktas storytelling till och med som ett ledarskapsverktyg.56 Att skapa identifikation och vi-

känsla inom företaget är en av ledarskapets viktigaste uppgifter och för att lyckas med det krävs 

det att berättelserna genomsyrar hela organisationen.  

3.6. Ledarstilar 

Dagens ledare har i många fall inte direkt kontakt till sina anställda, så ledarskapet förutsätter att 

kommunikationen kan skötas på håll. Förmedlingen av ledarstilen i denna kommunikation sker 

istället genom andra kanaler, och med dagens teknologi är detta inte alls omöjligt då man kan se 

sin ledare via olika media. På så vis kan man även påverka de anställdas uppfattning av 

ledarskapet. Ett sätt är genom image-inriktad påverkan där ledaren uppfattas transformativ. En 

annan är karisma-inriktad påverkan där ledaren uppfattas som en karismatisk ledare. Ett tredje är 

känslomässig förståelseinriktad påverkan där ledaren uppfattas som en situationsanpassad ledare. 

De olika inriktningarna kan påverka synen på ledarens tillämpade ledarstil. Detta kan i sin tur 

genom identifiering och vi-känsla öka motivationen och engagemanget, vilket är viktigt för en 

                                                           
53 Jönsson & Strannegård, s. 307 
54 Larsson, s. 172. 
55 Larsson, s. 79.  
56 Jönsson & Strannegård, s. 308. 
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lyckosam förändring under en påfrestande situation.
57

 De ledarstilar som är mest relevanta för 

vår studie är de karismatiska, transformativa och situationsanpassade stilarna.   

3.6.1. Karismatiskt ledarskap 

Den karismatiska ledaren har stor utstrålning och är övertygande.
58

 Enligt Webers teori om 

karismatiskt ledarskap är detta ofta personer som är födda in i familjeföretag eller kungahus t.ex. 

men även företagsgrundare ses som karismatiska eftersom deras ledarskap oftast kopplas till en 

personlig lojalitet till företaget.
59

 Den karismatiska ledarens efterföljare följer ofta ledarens 

vision och personliga impulser och ignorerar förnuft och traditionella föreskrifter.
60

 Orsakerna 

till varför den karismatiska ledarens efterföljare är så starkt engagerade i sina uppgifter eller 

uppdrag är bland annat identifikationen med ledaren samt att den karismatiska ledaren har 

förmågan att övertyga sina efterföljare. Detta gör att efterföljarna gör allt för att imitera och 

tillfredställa sin ledares krav.
61

 Den karismatiska ledaren får sina efterföljare att känna sig 

värdefulla och viktiga för att nå de uppsatta mål som råder inom organisationen.
62

  

3.6.2. Transformativt ledarskap 

Den transformativa ledarstilen är inspirerande, motiverande och förebildlig. Den transformativa 

ledarens efterföljare känner förtroende, beundran, lojalitet och respekt för ledaren. De känner sig 

även motiverade att göra mer än vad som egentligen förväntas av dem. Motivationen uppstår 

genom att ledaren ökar medvetenheten kring värdet och hur viktigt det är att fullfölja uppdrag 

och uppgifter. Den transformativa ledaren låter efterföljarna hitta sina egna tillvägagångssätt för 

att uppnå uppsatta mål. Efterföljarna inspireras, motiveras och har stort engagemang för att 

utföra sina uppgifter och uppdrag genom att de ofta delar samma synsätt och ser sin ledare som 

en förebild.
63

  

Det transformativa ledarskapet bygger till stor del på en imageinriktad påverkan, det vill säga 

ledarens image kommuniceras och är i fokus.
64

 Ett indirekt ledarskap har fördel av denna 

ledarstil i svåra situationer eftersom den lämnar större handlingsutrymme åt underställda chefer 

                                                           
57 Jönsson & Strannegård  s. 116 
58 Jönsson & Strannegård s. 321 
59 Jönsson & Strannegård s. 318 
60 Jönsson & Strannegård s. 318 - 319 
61 Yukl Gary s. 251 
62 Yukl Gary s. 255 
63 Yukl Gary s. 262 
64 Jönsson & Strannegård  s. 117 
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att själva fatta beslut: är ledarens image stark och tillitsskapande har de lättare att balansera 

mellan formell struktur och självvald handlingsfrihet.
65

 

3.6.3. Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap är den vanligaste ledarstilen och innefattar ledare med förmågan att 

anpassa sig till olika inre och yttre förändringsfaktorer. Ledarens beteende och problemhantering 

påverkas av vilken typ av situation som råder inom organisationen.
66

 Ledaren ska med andra ord 

ha följsamhet till olika situationers krav för att uppnå de olika förväntningar som finns inom 

organisationen.
67

 Ett situationsanpassat ledarskap kan påverka efterföljarna att tro att ledaren vill 

deras bästa, vilket skapar en vilja att arbeta för att nå ledarens uppsatta mål. Ledaren visar att han 

är villig att offra sina egna intressen för att nå de uppsatta målen vilken i sin tur gör efterföljarna 

starkt engagerade. Den situationsanpassade ledaren inspirerar genom att skapa nära relationer 

och genom att lägga stort fokus på den känslomässiga förståelsen, vilket är viktigt under 

situationsförändringar som kräver förståelse och samarbete. De anställdas grad av mognad inför 

sina arbetsuppgifter är en av de saker ledaren bör anpassa sitt ledarskap till och ha förståelse för, 

i synnerhet i situationer där förhållandena snabbt kan förändras.
68

  

3.7.Teoriernas relevans 

Teorierna ovan har vi valt för att kunna skapa en översiktlig bild av den påfrestande situation 

som SIBA befinner sig i, hur de kommunicerar i denna situation och hur de anställda påverkas. 

Hemelektronikbranschen genomgår stora marknadsförändringar som påverkar SIBA. Under de 

senaste par åren har ett antal stora aktörer inom branschen gått i konkurs och flera 

branschanalytiker spår att SIBA står på tur.69 Detta kan skapa oro för de anställda vilket i sin tur 

skulle påverka motivationen, engagemanget och arbetsprestationen negativt. Omständigheterna 

påverkar även kommunikationen. Fabian Bengtssons ledarskap är till stor del indirekt eftersom 

han inte har direkt kontakt med majoriteten av sina anställda. Detta kan medföra problem i denna 

påfrestande situation då meddelanden och budskap måste gå igenom olika filter när de passerar 

mellannivåerna i organisationen.70 Med storytelling som ledarskapsverktyg kan dessa hinder 

överbryggas eftersom, varför det är intressant att även se på kommunikationen med denna teori 

                                                           
65 Jönsson & Strannegård  s. 117 
66 Yukl, s. 225 
67 Yukl, s. 223 - 224 
68 Yukl, s. 224 
69 http://www.nyhetspressen.se/om/Hemelektronikbranschen/  Hämtad: 2012-12-09  kl. 17.45 
70 Jönsson & Strannegård, s. 111. 
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som grund.
71

 Den kan även ge en förståelse för hur bilden av ledaren och ledarskapet förmedlas, 

vad det har för inverkan på medarbetarna och hur den externa kommunikationen kring företaget 

även har betydelse för den interna kommunikationen och skapar vi-känsla inom företaget. Vilken 

ledarstil som förmedlas kan vi sedan sluta oss till genom att dra paralleller till 

ledarskapsteorierna. 

3.8.Teoretisk syntes 

Den teoretiska syntesen som introduceras nedan är en egengjord modell som sammanfattar 

uppsatsens teorikapitel och visar vad som är relevant för vår uppsats.  

När ett företag hamnar i en påfrestande situation påverkas ofta de anställda och den interna 

kommunikationen negativt. Anställdas engagemang och motivation till företaget minskar på 

grund av stress och oro kring frågor om företagets överlevnad. Den interna kommunikationen 

brister i informationsflödet på grund av missförstånd och problem med ansvarsfördelningen och 

de anställdas attityd till företaget och ledaren förändras. För att få en lyckosam förändring i 

denna situation krävs bättre kommunikation mellan företaget, ledaren och anställda. Ett 

kommunikationsverktyg som företagsledaren kan använda är storytelling. Den externa 

kommunikationen kring företaget kan även genom storytelling ha betydelse för den interna 

kommunikationen samt skapa gemenskap och öka engagemanget hos de anställda. Genom 

storytelling kan de anställda identifiera sig med ledaren och känna en vi-känsla som kan påverka 

synen på företaget och ledaren positivt. Reklamkampanjen kan ses som en del av SIBA AB:s 

storytelling och ett som ledarskapssverktyg.  

 

  

                                                           
71 Jönsson & Strannegård s. 300 
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3.8.1. Modell 
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4. Empiri 

I detta kapitel av uppsatsen kommer vi att presentera de resultat som genererats av vår 

kvantitativa undersökning där SIBA AB:s anställda var våra respondenter. Vi kommer även att 

presentera vår narrativa analys utav SIBA AB:s reklamfilmer.  

4.1 Sammanställning av respondenternas svar på enkäten  

Fråga Totala svar  

Kön? Man  

Kvinna  

54/75 

21/75 

Ålder? 18-25 år  

26-30 år  

31-40 år 

41-51 år 

32/75 

14/75 

25/75 

4/75 

Hur länge har du jobbat på SIBA AB? < 1 år - 2 år  

3år – 6 år  

7 år – 10 år  

11 år – 20 år  

27/75 

23/75 

13/75 

12/75 

1. Hur upplever du att kontakten mellan dig och din 

närmsta arbetsledare/chef är? 

Mycket bra  

Bra  

Dåligt  

Mycket dålig  

Varken bra eller dåligt  

47/75 

24/75 

2/75 

1/75 

1/75 

2. Hur har den interna informationen kring OnOff:s och 

Experts konkurser varit? 

Mycket bra  

Bra  

Dåligt  

Mycket dåligt  

Varken bra eller dåligt  

18/75 

49/75 

3/75 

2/75 

3/75 

3. Hur fick du information om konkurserna? Skriftligt inom företaget  

Muntligt inom företaget 

Muntligt utanför företaget  

Media (TV,tidningar)  

20/75 

39/75 

22/75 

51/75 

4. Hur fungerar informationen kring förändringar och 

omorganiseringar?  

Mycket bra 

Bra  

Mindre bra 

Dåligt 

7/75 

44/75 

18/75 

4/75 

5. Hur upplever du att informationen kring förändringar 

och omorganiseringar har förändrats det senaste året? 

Mycket bättre  

Något bättre  

Något sämre  

Mycket sämre  

Varken bättre eller sämre  

11/75 

30/75 

8/75 

3/75 

23/75 

6. Hur har den interna informationen kring konkurserna 

påverkat din egen känsla och trygghet på 

arbetsplatsen? 

Mycket positivt  

Positivt  

Negativt  

Mycket negativt  

Inte alls  

3/75 

28/75 

15/75 

3/75 

26/75 

7.  Hur viktigt är det att din arbetsledare eller närmsta 

chef förklarar och motiverar orsaker till förändringar i 

organisationen? 

Mycket viktigt  

Viktigt  

Mindre viktigt  

Oviktigt 

45/75 

23/75 

4/75 

3/75 

8. I vilken utsträckning uppmuntras du till att ta egna 

initiativ i ditt arbete? 

I mycket stor utsträckning  

I stor utsträckning  

I viss utsträckning  

Inte alls  

29/75 

31/75 

15/75 

0/75 
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9. Hur påverkar den nya reklamfilmskampanjen "I 

Fabians värld" din attityd och uppfattning om SIBA 

AB? 

Mycket positivt  

Positivt  

Negativt  

Mycket negativt  

Inte alls  

12/75 

35/75 

6/75 

3/75 

19/75 

10. I vilken utsträckning påverkar reklamfilmerna din bild 

av företaget? 

I mycket stor utsträckning  

I stor utsträckning  

I viss utsträckning  

Inte alls  

5/75 

24/75 

31/75 

15/75 

11.  I vilken utsträckning lyckas reklamkampanjen skapa 

gemenskap internt på din arbetsplats? 

I mycket stor utsträckning  

I stor utsträckning  

I viss utsträckning  

Inte alls  

2/75 

15/75 

30/75 

28/75 

12. Hur påverkar Fabian Bengtssons deltagande i 

företagets TV-reklam dig i ditt intresse och 

engagemang för företaget? 

Mycket positivt  

Positivt  

Negativt 

Mycket negativt  

Inte alls  

11/75 

41/75 

5/75 

1/75 

16/75 

13. I vilken utsträckning upplever du Fabian Bengtsson 

som din ledare, även om du inte har personlig kontakt 

med honom? 

I mycket stor utsträckning  

I stor utsträckning  

I viss utsträckning  

Inte alls  

21/75 

24/75 

24/75 

6/75 

14. Vilken/ vilka ledarstil(ar) passar in på Fabian 

Bengtsson, tycker du? 

Karismatisk  

Auktoritär  

Transformativ  

Demokratisk  

Situationsanpassad  

Formell  

Informell  

49/75 

12/75 

26/75 

14/75 

16/75 

22/75 

2/75 

15. Hur viktig är Fabian Bengtssons ledarstil för dig i ditt 

arbete? 

Mycket viktig  

Viktig  

Mindre viktig  

Oviktig  

14/75 

35/75 

19/75 

5/75 

16. Vilka egenskaper passar bäst in på Fabian Bengtsson, 

tycker du? 

Folklig  

Humoristisk  

Inspirerande  

Auktoritär  

Föredömlig  

Utåtriktad  

Nyskapande  

Målmedveten  

Flexibel  

Kompetent 

Mänsklig  

39/75 

43/75 

32/75 

17/75 

11/75 

38/75 

25/75 

46/75 

16/75 

32/75 

37/75 

17. Vilka av följande ledord kommuniceras tydligast inom 

SIBA AB som arbetsplats, tycker du?   

Svenskhet 

Tradition 

Folklighet  

Samhörighet  

Gemenskap  

Arbetsmoral  

Familjeföretagsamhet  

Göteborgskt  

Uniform  

Kvalitet  

Prisvärt  

Anrikt  

20/75 

31/75 

14/75 

29/75 

31/75 

34/75 

52/75 

24/75 

12/75 

24/75 

35/75 
10/75 
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4.2 Narrativanalys av reklamfilmerna 

Film 1  Fabian är alltid redo att sänka priserna 

Inramning  Scenen utspelar sig i en mindre gymnastik- eller danssal med trägolv och en 

dansstång längs väggen. Salen är upplyst av dagsljus genom stora fönster. Man får 

bilden av en kvällskurs i något som rör frigörande samvaro och 

självförverkligande. En grupp människor är klädda i lösa kläder och är barfota. 

Endast Fabian särskiljer sig genom sina arbetskläder. 

Karaktärer Huvudpersoner i scenen är Fabian och förre höjdhopparen Patrik Sjöberg. Fabian 

är klädd i sina arbetskläder: vit skjorta, röd slipover, slips, svarta byxor och svarta 

skor. Sjöberg är klädd som de övriga i gruppen. Fabian och Sjöberg är hopparade 

för en övning i tillit och de övriga i gruppen står i en halvring och ser på. Båda 

framställs som lugna och trygga i situationen. Fabian framställs som något tafatt, 

eller som en helt vanlig människa. 

Berättare Det finns ingen berättare som förklarar situationen utan publiken får tolka 

händelserna själv. I slutet av scenen finns en berättarröst som sammanfattar syftet 

med reklamfilmen: SIBA justerar priserna flera gånger om dagen för att alltid ha 

”superlåga priser”. 

Händelser Fabian och Sjöberg är inbegripna i en parövning som går ut på att låta sig våga 

falla bakåt och lita på att den andra personen finns där för att ta emot. Fabian är 

den som börjar falla och Sjöberg tar emot. Efter det får de applåder av de övriga i 

gruppen och Fabian är nöjd och lättad. Därefter är det Sjöbergs tur att falla och 

Fabian ska ta emot. Då ringer Fabians ”priskoll-klocka” och han avviker från 

salen. En stor händelse är att Fabian tittar på sin klocka då stort fokus läggs på 

klockan i bild. När klockan ringer börjar reklamfilmsmusiken som påminner om 

något tema från en agentfilm. 

Relationer: 

Temporala  Det finns en tydlig kronologi i scenen. Mest fokus tidsmässigt ligger på 

förberedandet inför fallet för båda karaktärerna. Fabians klocka i helbild får 

relativt mycket tid. 
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Kausala  Vändningen i scenen är att Fabians klocka ringer. Det får honom att gå därifrån 

vilket i sin tur innebär att Sjöberg kommer att slå i golvet när han faller bakåt.  

Publik  Scenens inramning är något många kan känna igen sig i. Kvällskurser som den här 

är vanliga och lite folkliga, vilket involverar publiken i situationen och skapar 

igenkänning. 

Tema  Temat är att Fabian har som uppgift att justera SIBAs priser och att det är 

viktigare än de handlingar som vanliga människor, inklusive publiken, utför. Detta 

gör honom till hjälte i scenen. 

Berättelsetyp Detta är komedi som utnyttjar ironin för att föra fram sitt budskap 

Film 2 Fabian lämnar en middag för att justera priserna 

Inramning Scenen utspelar sig kring ett middagsbord med åtta gäster i en sekelskiftesvåning 

med kakelugn, tända ljus, högt i tak, stuckaturer och spegeldörrar. Gästerna 

dricker rött vin och har efterrätt på tallrikarna. Alla är aftonklädda utom Fabian 

som är klädd i sina arbetskläder. Vem eller vilka som bor i lägenheten 

framkommer inte. 

Karaktärer Fabian är huvudperson och sitter vid bortre huvudänden av bordet i bildfokus. 

Han framställs inte annorlunda än de andra gästerna, förutom genom klädseln. 

Han deltar i samtal med andra gäster. Hans relation till övriga gäster avslöjas inte. 

Övriga gäster presenteras inte och de flesta har ryggen mot kameran eller är 

bortvända.  

Berättare Det finns ingen berättare som förklarar situationen utan publiken får tolka 

händelserna själv. I slutet av scenen finns en berättarröst som sammanfattar syftet 

med reklamfilmen: SIBA justerar priserna flera gånger om dagen för att alltid ha 

”superlåga priser”. 

Händelser Fabian avslutar ett samtal med de närmaste vid bordet för att ställa sig upp och 

hålla tal till efterrätten. Han ställer sig upp och drar lite i sin röda slipover för att 

rätta till den. Han inleder med de vanliga orden ”Jag är ju ingen talare, men ...”. 

Då ringer hans ”priskoll-klocka” och han skyndar sig ut ur bild. Han lämnar 
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förmodligen lägenheten. En stor händelse är att Fabian tittar på sin klocka då stort 

fokus läggs på klockan i bild. När klockan ringer börjar reklamfilmsmusiken som 

påminner om något tema från en agentfilm. 

Relationer: 

Temporala  Det finns en tydlig kronologi i scenen. Man får känslan av att hela scenen 

utspelar sig i realtid utan att någon tid förflyter utanför bild. 

Kausala  Vändningen i scenen är att Fabians klocka ringer. Det får honom att gå ifrån 

middagsbordet mitt i tacktalet och det får inga större konsekvenser för övriga 

gäster. 

Publik  Situationen runt middagsbordet med ”kravet” på att hålla tal kan alla känna igen. 

Man kan identifiera sig både som gäst i middagssituationen och som den som ska 

hålla tal. Igenkänningsfaktorn är hög. 

Tema  Temat är att Fabian har som uppgift att justera SIBAs priser och att det är 

viktigare än de handlingar som vanliga människor, inklusive publiken, utför. Detta 

gör honom till hjälte i scenen. 

Berättelsetyp Detta är komedi som utnyttjar ironin för att föra fram sitt budskap                             

Film 3  Fabian lämnar en kaj utan att förtöja båten 

Inramning Det här är en scen i Göteborgs hamn en lugn och lite molnig sommardag. En 

segelbåt ska förtöja i förgrunden och typiska göteborgska kännetecken i 

bakgrunden. Det ligger inga andra båtar i den här båtens närhet vid förtöjningen. 

Karaktärer Fabian är huvudperson och står i förgrunden i båtens för som att han är redo att 

hoppa iland. Han ger instruktioner till scenens andra karaktär, Harald Treutiger. 

Båda är göteborgare. Fabian har flytväst på sig ovanpå sina SIBA-kläder. Han ser 

eventuellt lite orolig ut och ger inte sken av att vara någon van båtmänniska. I 

slutet av scenen när han lämnar kajen går han på ett dramaturgiskt medvetet 

komiskt vis. 

Berättare Det finns ingen berättare som förklarar situationen utan publiken får tolka 

händelserna själv. I slutet av scenen finns en berättarröst som sammanfattar syftet 
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med reklamfilmen: SIBA justerar priserna flera gånger om dagen för att alltid ha 

”superlåga priser”. 

Händelser Treutiger styr båten mot kajen samtidigt som Fabian står på däck och försöker ge 

instruktioner. När båten nästan är framme vid kajen hoppar Fabian iland med 

förtöjningslinan i handen. Då ringer hans ”priskoll-klocka” och han lämnar båten 

oförtöjd och går ur bild. När klockan ringer börjar reklamfilmsmusiken som 

påminner om något tema från en agentfilm. 

Relationer: 

Temporala Det finns en tydlig kronologi i scenen. Man får även uppfattningen att allt sker i 

realtid utan att något händer som inte är med i bild. Mest fokus tidsmässigt ligger 

på Fabians klocka i bild. 

Kausala Fabian ska förtöja båten vid kajen och den avgörande vändningen i scenen är att 

”priskoll-klockan” ringer. Detta får till följd att Fabian går därifrån, lämnar båten 

oförtöjd och lämnar Treutiger åt sitt öde. 

Publik  Det finns en tydlig igenkänning i situationen där Fabian är lite ovan båtmänniska 

som ska hoppa iland. Det finns referenser till annan igenkänningskomik, som 

Sällskapsresan t.ex. Väldigt många tittare kan känna igen sig i situationen och är 

därför på sätt och vis delaktiga i händelseförloppet.  

Tema  Temat är att Fabian har som uppgift att justera SIBAs priser och att det är 

viktigare än de handlingar som vanliga människor, inklusive publiken, utför. Detta 

gör honom till hjälte i scenen. 

Berättelsetyp Detta är komedi som utnyttjar ironin för att föra fram sitt budskap 

Film 4 Fabian deltar i ett julspel 

Inramning Den här scenen utspelar sig i en liten kyrka eller ett kapell och det sitter lite folk 

utspridda i kyrkbänkarna. Längst bak i bild har man byggt upp en liten scen med 

ett svart, stjärnbeprytt tyg i fonden så att man inte ser det eventuella koret. 

Kyrkbänkarna ger ändå känslan av att det är ett julspel i en kyrka. På scenen till 

vänster är Josef och Maria med Jesusbarnet i en krubba, och till höger står de tre 
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vise männen varav en är Fabian. Det hänger en stjärna över krubban. Alla är 

klädda i scenkläder som passar ett julspel, även Fabian. Kameran skakar en aning 

vilket ger känslan av att det är amatörfilmat. Vi är alltså med i kyrkan på ett 

självklart vis. 

Karaktärer Fabian är självklar huvudperson från början. Fastän mannen bredvid honom är 

först ut med att agera är det Fabian som är i fokus, eftersom han är i mitten av 

bilden och kameran ligger kvar på honom när den agerande mannen går ur bild. 

Fabian framställs en aning nervös eller koncentrerad. Övriga fyra aktörer är 

samtliga med i bild med sina ansikten, men utöver Fabian är det endast den förste 

vise mannen som talar. 

Berättare Det finns ingen berättare som förklarar situationen utan publiken får tolka 

händelserna själv. I slutet av scenen finns en berättarröst som sammanfattar syftet 

med reklamfilmen: SIBA justerar priserna flera gånger om dagen för att alltid ha 

”superlåga priser”. 

Händelser Den förste vise mannen överlämnar sin gåva till Josef och de andra tittar på. 

Fabian tittar däremot rakt fram. Sedan ska Fabian lämna över sin gåva och han 

säger: ”Till lycka och välg..”, men då ringer hans ”priskollklocka”. Fabian lämnar 

hastigt scenen och de andra tittar sig förvirrat omkring. Scenen avbryts alltså av 

klockan och tycks inte fortsätta. När klockan ringer övergår den diegetiska 

julmusiken i en icke-diegetisk musik som påminner om ett tema från någon 

agentfilm. 

Relationer 

Temporala Det finns en tydlig kronologi i scenen. Man får även uppfattningen att allt sker i 

realtid utan att något händer som inte är med i bild. Mycket fokus tidsmässigt 

ligger på Fabians klocka i bild. En del tid läggs även på Fabians mentala 

förberedelse inför sin insats i spelet. 

Kausala Vändningen i scenen är att ”priskoll-klockan” ringer och Fabian lämnar scenen 

mitt i sin mening och överlämnandet av gåvan. Detta lämnar de andra i en pinsam 

situation eftersom julspelet inför publik avbryts.  
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Publik  Det är inte i Fabians situation som den huvudsakliga identifikationen ligger utan i 

publikens. Den något skakiga kameran ger känslan av att det är vi som filmar 

händelsen, eller att vi är där som vittnen.  

Tema  Temat är att Fabian har som uppgift att justera SIBAs priser och att det är 

viktigare än att stå på scenen och förmedla julens budskap. I en tid där julen 

handlar mer om att ge gåvor än att fira Jesus födelse är detta något kontroversiellt. 

Fabian har i vilket fall en viktig uppgift som inte kan vänta och detta gör honom 

till hjälte i scenen. 

Berättelsetyp Detta är komedi som utnyttjar ironin för att föra fram sitt budskap 

Film 5  Fabian som Jultomte 

Inramning Scenen utspelar sig i en julpyntad hemmamiljö. Det brinner i öppna spisen, det 

ligger julklappar i högar, en julgran, konjak och nötter på bordet, julpynt runt om i 

rummet. Man får känslan av att det är ett stort hem. Det sitter tre barn på golvet 

och två kvinnor i varsin fåtölj. Det framgår inte vem som bor i hemmet. Det tycks 

råda spänd förväntan på något, och när Tomten kommer in genom dörren förstår 

man varför.  

Karaktärer Fabian kommer in som tomte några sekunder in i klippet och allt fokus hamnar på 

honom. Barnen på golvet och de två kvinnorna förblir perifera och inaktiva. Först 

när Fabian tar säcken och går är det en flicka som hänger kvar i hans säck för att 

få honom att stanna. Relationen mellan alla inblandade är oklar, men förmodligen 

är Fabian pappa till barnen. Fabian spelar tydligt sin roll som Tomte men går ur 

rollen när klockan ringer.  

Berättare Det finns ingen berättare som förklarar situationen utan publiken får tolka 

händelserna själv. I slutet av scenen finns en berättarröst som sammanfattar syftet 

med reklamfilmen: SIBA justerar priserna flera gånger om dagen för att alltid ha 

”superlåga priser”. 

Händelser Barnen sitter och väntar på något och är samtidigt inne i någon sorts lek. 

Kvinnorna sitter i sina fåtöljer. Fabian kommer in utklädd till Tomte med säck och 

säger: ”Hohoho, finns det några snälla barn här?”. Barnen rusare upp och skriker 
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”Jajaja!”. Fabian går igenom rummet med säcken och ställer ned den på golvet. 

När han ska ta upp den första julklappen ringer hans ”priskoll-klocka”. Detta får 

honom att ta upp säcken igen och lämna rummet. En flicka håller i säcken och 

dras med igenom rummet. Vändningen är när klockan ringer. Julmusiken övergår 

i agentfilmsmusik. Fabian lämnar barnen utan julklappar, vilket de nog uppfattar 

som det värsta som kunde hända. 

Relationer: 

Temporala Det finns en tydlig kronologi i scenen. Man får även uppfattningen att allt sker i 

realtid utan att något händer som inte är med i bild. Mycket fokus tidsmässigt 

ligger på Fabians klocka i bild.  

Kausala Vändningen i scenen är att ”priskoll-klockan” ringer och Fabian måste lämna 

barnen utan julklappar.  

Publik  Vi är med som betraktare utan att vara närvarande. Som åskådare kan man känna 

igen sig i situationen med barnens förväntan och med pappa som kommer in som 

jultomte. Identifikationen är inte väldigt stark men situationen är ändå välbekant 

genom andra berättelser och filmer. 

Tema  Temat är att Fabian ständigt är redo att justera SIBAs priser och att det är 

viktigare än att vara tomte på julafton. Fabian har ett viktigt uppdrag som inte kan 

vänta och detta gör honom utifrån sett till hjälte i scenen. 

Berättelsetyp Detta är komedi som utnyttjar ironin för att föra fram sitt budskap 
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5. Analys 

Nedan presenterar vi analysen av vår empiri som är kopplad till teoridelen 

 

Av SIBA AB:s anställda som svarade på enkäten var 28 % kvinnor och 72 % män. 

Av frågorna 1-5 i enkätundersökningen får vi en bild av hur den interna kommunikationen ser ut 

inom företaget SIBA AB. Hur den interna kommunikationen upplevs beror på vilken kontakt de 

anställda har med sin närmaste arbetsledare/chef samt hur informationen kring viktiga händelser, 

förändringar och omorganiseringar förmedlas till de anställda inom företaget.  

Majoriteten upplever att kontakten med den närmaste arbetsledaren/chefen är mycket bra. Detta 

tyder på att de anställda har en bra relation till sina chefer. Fabian Bengtsson säger i intervjun att 

han varje vecka har en obligatorisk fikapaus där information ges till dem som är närvarande, och 

eftersom SIBAs butiker är belägna över hela landet är dessa närvarande hans närmsta 

medarbetare. Han säger även att hans dörr alltid är öppen och att individuella samtal sker när det 

är möjligt. Detta sätt att hålla kontakt med de anställda fortplantar sig förmodligen igenom hela 

organisationen genom Bengtssons vilja att nå alla inom företaget. 

Merparten av respondenterna tycker att den interna kommunikationen kring Onoffs och Experts 

konkurser varit bra. Ändå har majoriteten fått informationen om konkurserna via media. Detta 

kan bero på medias snabbhet att sprida krisbudskap i samhället. Dock är det även möjligt att 

denna stressfyllda situation ledde till vissa brister i informationsflödet och att det uppstod en 

försening av budskapet inom företaget, vilket skulle bekräftas av teorin om kommunikation i 

påfrestande situationer. Informationsavdelningen och Bengtsson hade förmodligen fullt upp med 

att hantera den externa krisen i media. Det kan även bero på att SIBA inte vill föregå händelserna 

för att förhindra ryktesspridning och oro hos de anställda. Informationen bör ju vara tydlig och 

motiverande innan den går ut till företaget. Bengtssons svar på hur den interna kommunikationen 

har förändrats av konkurserna är att den inte förändrats så mycket. SIBA utvecklar ständigt 

internkommunikationen i takt med branschens förändring.  

De flesta av respondenterna tycker att information kring förändringar och omorganiseringar 

inom företaget har varit bra. Teorierna säger att förutsättningen för bra kommunikation i svåra 

situationer är tydlighet och motivering till förändringarna. Att majoriteten upplever 

informationen är bra tyder på att kommunikationen fungerar inom företaget. Bengtsson säger i 
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intervjun att det mest avgörande för överföringen av information till de anställda är att den når 

alla och att alla får samma information. Han säger även att det är viktigt att förklara och motivera 

förändringarna för de anställda, vilket enligt teorin gör att informationen bli lättare att ta till sig. 

Att respondenternas upplevelse av informationsflödet överensstämmer med Bengtssons 

informationsmål tyder på att kommunikationen är välanpassad till organisationens krav. Det 

visar även att Bengtssons ledarskapsstil i detta fall är situationsanpassat då han har förmågan att 

skapa nära relationer till och förståelse för sina anställda.  

30 procent av de anställda upplevde att informationen kring förändringar och omorganisationer 

under den pågående påfrestande situationen inte har förändrats det senaste året, medan 54 

procent såg en förbättring. Enligt Bengtsson har som sagt inga större förändringar i 

kommunikationen skett till följd av konkurrenternas konkurser under året, men han tillägger att 

den interna kommunikationen utvecklas i takt med branschens förändringar.  

Genom respondenternas svar på fråga 6 får vi veta hur de anställdas känsla av trygghet har 

påverkats i samband med konkurserna. 35 procent har inte påverkats alls, 41 procent positivt och 

24 procent negativt. Påfrestande situationer framkallar stress och oro som en naturlig reaktion, 

känslor som kan ha sin grund i en rädsla för att bli av med sitt jobb, vilket kan förklara varför 24 

procent har påverkats negativt. Den interna kommunikationen kring konkurserna och den svåra 

situationen har fungerat väl, vilket visar sig i fråga 3 och 4: de anställda har fått information 

skriftligt eller muntligt inom företaget och de upplever att informationen kring förändringar och 

omorganiseringar fungerar. Fastän majoriteten av de anställda fick information kring 

konkurserna via media, där det även diskuteras att SIBA AB står på tur för en konkurs, har 

företaget lyckats kommunicera på ett sätt som har skapat trygghet eftersom 76 procent har 

påverkats positivt eller inte alls. 

Teorin om storytelling beskriver hur den externa marknadsföringen även har betydelse för den 

interna kommunikationen och därmed påverkar de anställdas attityd till företaget och ledaren. Ett 

företags storytelling kan ha som effekt att det skapas en känsla av gemenskap och identifikation. 

En del av Siba AB:s storytelling är reklamkampanjen ”I Fabians värld”. Enligt fråga 9 i 

enkätundersökningen svarade 63 procent av respondenterna att deras attityd och uppfattning om 

företaget påverkas positivt eller mycket positivt av reklamfilmerna. Det kan bero på flera 

faktorer. En faktor är att Fabian Bengtsson är med i reklamfilmerna, något som gör Siba unikt i 
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jämförelse med de andra företagen. Det kan även bero på att reklamfilmerna har blivit en serie 

och visas ganska ofta på TV. De har dessutom blivit populära genom sin komiska genre. De 

anställda känner sig förmodligen stolta över att vara en del av detta. Reklamfilmerna är ett 

verktyg för att leverera ett budskap och en berättelse, inte bara till kunderna utan även till de 

anställda. Bengtsson säger i intervjun att det har gjorts medarbetarundersökningar kring detta 

tidigare och att de visade på positiva uppfattningar om SIBA. Bengtsson säger även i intervjun 

att han ser reklamfilmerna som en del av den interna kommunikationsprocessen. ”Ja, det är 

ytterligare ett sätt att förmedla vår strategi så givetvis kan den även anses vara en del av den 

interna kommunikationsprocessen.” Eftersom majoriteten av respondenterna enligt fråga 9 får en 

positiv bild av företaget genom reklamen kan denna ses som del i en strategi för Siba att fortsätta 

leverera positiva känslor kring företaget. 

Fråga 11 undersöker reklamkampanjens förmåga att skapa gemenskap internt på arbetsplatsen. 

Majoriteten, 63 procent, av SIBAs anställda anser att reklamkampanjen på något vis skapar 

gemenskap. Detta kan bero på att filmerna har blivit en ”snackis” på arbetsplatsen då 

reklamfilmerna representerar något gemensamt för alla anställda på SIBA. 37 procent 

påverkades inte alls vilket visar att filmerna inte riktigt har lyckats skapa den ”vi-känsla” som 

effektiv storytelling kan göra. Eventuellt upplevs denna gemenskap starkare utanför 

arbetsplatsen och utanför den naturliga gemenskap som skapas där. Som analyserna av filmerna 

visar finns det i allmänhet ett stort mått av igenkänning i scenerna. Mer specifikt för de anställda 

finns det möjligen även ett mått av identifikation med Fabian genom hans arbetsklädsel och i det 

att han vänder handlingen för att sänka priserna. Exempelvis överger han i film 4 ett julspel mitt i 

sin insats för att hans ”priskoll-klocka” ringer.  

I teorin om storytelling framkommer att storytelling kan ses som ett ledarskapsverktyg. I 

reklamfilmerna är det företagets ledare och VD som har huvudrollen. Det går således att göra en 

koppling mellan storytelling som ledarskapsverktyg och Fabian Bengtssons medverkan i 

reklamfilmerna. Att Fabian har huvudrollen i filmerna kan ses som ett medvetet drag för att 

skapa engagemang och intresse för företaget samt förmedla en bild av ledaren. I fråga 12 svarar 

majoriteten av de anställda att Fabians deltagande i företagets TV-reklam påverkar deras intresse 

och engagemang för företaget positivt, vilket kan tyda på framgångsrik storytelling.  
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I enlighet med teorin om ledarstilar kan man med ett indirekt ledarskap ha möjlighet att påverka 

hur ledarens ledarstil uppfattas. Detta sker i SIBA AB:s fall genom storytelling eftersom de 

anställda inte har direkt kontakt med ledaren. I fråga 14 ser majoriteten av de anställda Fabians 

ledarstil som karismatisk, transformativ, formell och situationsanpassad. Denna syn kan ha 

uppstått genom att Bengtsson har lyckats skapa en image som transformativ ledare, med 

karismatiska drag och förmågan att anpassa sig i olika situationer. Denna image förmedlas delvis 

i reklamfilmerna genom Fabians karaktär i rollen som sig själv. I alla reklamklippen har han 

huvudrollen och det är han som för handlingen framåt. Det är även hans dedikation till företaget 

som skapar vändningen i scenerna då han lämnar allt han gör för att justera SIBAs priser. 

Eftersom han är så trogen företaget känner de anställda förtroende, lojalitet och respekt för 

ledaren. Den formella sidan kan kanske härledas till att respondenterna inte har haft chansen att 

skapa en nära kontakt med Bengtsson och att delegeringen av arbetsuppgifter upplevs som en 

form av hierarkisk och formell struktur.  

Majoriteten av medarbetarna ser Bengtsson som en karismatisk ledare. En egenskap hos en 

karismatisk ledare är förmågan att skapa identifikation och övertygelse. Detta kan man se i 

filmerna där hans karaktär är i fokus i olika igenkännbara situationer där de anställda kan 

identifiera sig med ledaren, samt hur han lyckas övertyga om sin vision att skapa ett 

konkurrenskraftigt företag. En annan funktion i ett karismatiskt ledarskap är att ledaren betraktas 

som hjälte för företaget. Det genomgående temat för filmerna är att Fabian har ett hjälteuppdrag 

där han överger det han har för handen för att rycka in och sänka priserna. I och med bilden av 

Fabian Bengtssons personliga lojalitet till företaget är det lättare att uppfatta honom som en 

karismatisk ledare. Karismatiska ledare framträder ofta under svåra situationer och i det här fallet 

har filmerna tillkommit som en del av en stor reklamsatsning under en påfrestande period för 

SIBA AB. Med Fabian i huvudrollen kan man se honom som karismatisk ledare för företaget.  

En femtedel av respondenterna tycker att Bengtsson har en situationsanpassad ledarstil. Det är 

svårt att koppla detta till hans roll i reklamfilmerna men lite långsökt kan man säga att han 

befinner sig i olika obekväma situationer som han klarar av: att lära sig tillit till en främling, att 

hålla tal på en middag, att hoppa iland från en segelbåt och att stå på scen. Samtidigt visar han att 

han är företagets ledare genom sin klädsel och namnskylten på tröjan. Detta skapar en 

känslomässig förståelse och inspiration hos de anställda.  
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I fråga 16 undersöks bilden av Fabian Bengtssons egenskaper. De främsta egenskaperna han 

anses ha är folklig, inspirerande, mänsklig, målmedveten, utåtriktad och humoristisk. Dessa 

egenskaper är typiska drag för de ovan nämnda ledarstilarna som de anställda har kopplat ihop 

med Fabian Bengtsson. De är även egenskaper som i viss mån visar sig i filmerna. Det folkliga 

och mänskliga i hans karaktär kombinerat med humorn i klippen kan förstärka de inspirerande 

dragen i hans målmedvetenhet. I intervjun avslöjar Bengtsson, angående karaktärens närhet till 

hans egen personlighet, att han alltid bjuder på sig även om han nog är lite lugnare än vad 

filmerna ger sken av. Känslan är ändå att det är en ganska stor del av sig själv som Bengtsson 

bjuder på, så de egenskaper som kan tillskrivas karaktären är nog även hans egna i stor 

utsträckning. 

Familjeföretagsamhet, prisvärt och tradition är de ledord som kommuniceras tydligast inom 

SIBA AB som arbetsplats enligt våra respondenters svar på fråga 17. Detta kan bero på att de 

anställda vill förmedla SIBA andan genom att arbeta med hög kvalitet, kvalificerad och 

engagerad personal. Samhörighet på arbetsplatsen speglas genom SIBAs arbetsuniform och 

anställdas glada attityd gentemot kunderna. Som vi ser det är detta just denna bild som SIBA vill 

förmedla. Detta är SIBAs berättelse som genomsyrar hela organisationen. Det är denna bild som 

står tryggt även i svåra situationer dessutom. Detta är således deras storytelling. Budskapet om 

att SIBA är prisvärt har funnits med så länge Bengtsson kan minnas, säger han i intervjun. Det 

visar sig givetvis även i reklamfilmerna. Familjeföretagsamhet och tradition följer med SIBAs 

historia, som säkert är välkänd för varje anställd. Det kunde vara intressant att se hur 75 kunder 

skulle svara på samma fråga. 
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6. Resultat  

Nedan besvaras undersökningens syfte med hjälp av analysen. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur SIBA AB:s storytelling påverkar de anställda. 

Uppsatsen utgår ifrån att storytelling kan ses som ett ledarskapsverktyg och undersöker därför 

hur de anställda påverkas av Fabian Bengtssons tillämpade ledarstil under rådande påfrestande 

situation föranledd av marknadsförändringar inom hemelektronikbranschen. 

 

I vår undersökning kom vi fram till att kommunikationsverktyget storytelling genom 

reklamkampanjen ”I Fabians värld” har haft en positiv inverkan på de anställda, då majoritetens 

attityd och uppfattning om SIBA AB visade sig vara positiv. Även de anställdas engagemang 

och intresse för företaget har ökat. I den skriftliga intervjun säger Fabian Bengtsson att 

reklamfilmskampanjen kan ses som en del av den interna kommunikationsprocessen eftersom 

den är ett sätt att förmedla företagets strategi. Detta stämmer överens med uppsatsens 

utgångspunkt att reklamfilmerna  

 Enkätundersökningen visade att filmerna skapar en viss gemenskap på arbetsplatsen. Analysen 

av filmerna visade att Fabian Bengtsson framställs som en vanlig människa i vardagliga 

situationer som tar rollen som hjälte när hans armbandsur ringer. Det är inte svårt att identifiera 

sig med hans karaktär tack vare igenkänningsfaktorn i de olika scenerna. Som betraktare är man i 

vissa fall vittne till det som sker och i andra delaktig i själva scenen. Detta bidrar till känslan av 

igenkänning. Genomgående tema för filmerna är att Fabian är lojal och hängiven sitt företag och 

att han ser det som ett hjälteuppdrag att ständigt vara beredd på att sänka SIBAs priser. 

Majoriteten av de anställda ser Bengtssons ledarstil som karismatisk vilket stämmer in på bilden 

av hjälten som är beredd att göra allt för företaget. På så vis är reklamfilmerna lyckade 

förmedlare av Bengtssons ledarskap, vilket ingår i företagets storytelling. 

Kommunikationsverktyget storytelling har som sagt haft en inverkan på hur anställda uppfattar 

ledarens tillämpade ledarstil. Merparten av de anställda uppfattar Fabian Bengtsson som en 

karismatisk och transformativ ledare. SIBA AB befann sig runt år 2011 i en påfrestande situation 

då konkurrensen inom hemelektronikbranschen tvingat andra aktörer i konkurs. En åtgärd under 

denna period var den stora satsningen på reklamkampanjen där Fabian Bengtsson hade möjlighet 
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att skapa just denna bild av sitt ledarskap som karismatiskt och transformativt, och därmed även 

påverka de anställdas intresse och engagemang.  

 

7. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt redovisas slutsatserna av våra analyser kopplade till frågeställningarna. 

 

 Hur kan en ledare påverka de anställdas attityder till företaget under påfrestande 

situationer på marknaden  

 Hur kan storytelling fungera som ledarskapsverktyg för detta genom att öka de anställdas 

engagemang och intresse? 

 

När en organisation befinner sig i en påfrestande situation som en följd av förändringar på 

marknaden tenderar de anställdas attityder till organisationen att bli negativa som en följd av 

känslor av oro, nedstämdhet och otrygghet. Detta minskar även deras engagemang och intresse. 

Många ledare har i dessa situationer problem med att kommunicera effektivt för att förändra 

dessa känslor. För att effektivisera kommunikationen kan ledaren använda sig av symboliska 

värden för att påverka medarbetarnas tankar och agerande. Förmedlandet av dessa värden kan i 

huvudsak ske genom ledarskapsverktyget storytelling. I SIBA AB:s fall utgör 

reklamfilmskampanjen en del av deras storytelling och ett sätt att förmedla berättelsen om 

företaget. I filmerna har Fabian Bengtsson huvudrollen och det kan ses som ett medvetet drag för 

att påverka SIBA AB:s anställda.  

Genom ledarskapsverktyget storytelling har Fabian Bengtsson påverkat de anställdas attityd till 

företaget positivt. Det beror till största del på att han som ledare och VD själv är med i filmerna. 

Reklamklippen har dessutom blivit en populär ”snackis” och detta är något de anställda 

förmodligen känner stolthet för. Bengtsson är en symbol för SIBA AB och attityden till företaget 

är nära kopplat till hans medverkan i filmerna. Bengtsson är även en symbol för överlevnad: 

vintern 2005 utsattes han för kidnappning och han satt inspärrad i en låda i 17 dygn. Efter denna 

psykiska påfrestning har han ändå återkommit och blivit SIBA AB:s ansikte utåt och han har 

blivit en mediepersonlighet. Att reklamkampanjen bygger på hans egen medverkan är eventuellt 
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ett medvetet val för att visa upp honom som ”obruten” och ”oberörd”.  Hans ”överlevnad” kan 

på sätt och vis ses som en metafor för SIBA AB:s överlevnad.  

Reklamfilmerna har även påverkat de anställdas engagemang och intresse för företaget. De 

anställda uppfattade Bengtssons ledarstil som karismatisk och transformativ, och utifrån 

analysen är detta kopplat till hans karaktär i filmerna. Genom filmernas förmåga att skapa 

identifikation och igenkänning bidrar de till att forma en ”vi-känsla”. Filmernas komiska och 

”mysiga” genre bidrar till att forma positiva känslor och uppfattningar kring företaget vilket ökar 

möjligheten till ett varaktigt engagemang hos de anställda. Storytelling är en mjuk 

inflytelseteknik som genom att förmedla en bild av företaget formar just den bild som förmedlas.  

I denna bild ingår små berättelser, symboler och ageranden som skapar gemenskap och 

identifikation. Genom att förmedla bilden av gemenskap skapas gemenskap med hjälp av 

identifikation. Exempelvis har SIBA AB skapat något de kallar ”SIBA-andan” som bygger på att 

ha roligt på jobbet, älska att tävla och finna nöje i att göra goda affärer. När en sådan ”anda” 

förmedlas genom storytelling skapas och bibehålls den. Detta görs omedvetet av de anställda och 

inte genom påtryckning. Genom en känsla av gemenskap inför de berättelser, symboler och 

ageranden som ingår i ”SIBA-andan” blir den omedvetet en självklar del av vardagen på jobbet. 

8. Förslag på framtida forskning 
För att uppnå ett tydligare resultat som lyfter fram nyanser som den kvantitativa undersökningen 

inte lyckats visa bör en fördjupad kvalitativ undersökning tillämpas. Genom öppna frågor kan 

man få mer djupare svar i undersökningen som kan ge en bredare analys och därmed ge ett 

tydligare resultat. 

I undersökning fick vi fram att kommunikationsverktyget ”storytelling” har en positiv inverkan 

på anställdas attityd, engagemang och intresse för företaget samt att det påverkar anställdas bild 

av ledaren. Ett förslag på en framtida forskning kring ämnet storytelling är att undersöka hur 

SIBA AB:s storytelling förändrats och vilken inverkan de anställda fått över tid. 

Vi anser även att det skulle var intressant att undersöka hur konsumenters attityd och intresse 

samt deras bild av ledaren påverkas av SIBA:s  reklamfilmer. Detta för att få en bild av hur 

reklamfilmerna har en inverkan externt.  
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10. Bilagor 

10.1 Enkäten 

Den här enkäten utgör en del av ett empiriskt material för en kandidatuppsats i Företagsekonomi med 

ledarskap i fokus. Dina svar är anonyma och konfidentiella, och kommer endast att analyseras av 

uppsatsförfattarna. Inga enkätsvar kommer företaget eller dess ledning till del.  

Vi vore väldigt tacksamma om du vill ta någon minut för att svara på frågorna på ett uppriktigt och 

sanningsenligt sätt. Tack!  

Kön ____________ 

Ålder___________  

Hur länge har du jobba på SIBA?______________________________________________ 

1. Hur upplever du att kontakten mellan dig och din närmsta arbetsledare/chef är? 

o Mycket bra                   

o Bra                                

o Dåligt 

o Mycket dåligt               

o Varken bra eller dåligt  

2. Hur har den interna informationen kring OnOffs och Experts konkurser varit?  

o Mycket bra                           

o Bra                                        

o Dåligt                                  

o Mycket dåligt                      

o Varken bra eller dåligt    

3. Hur fick du information om konkurserna? 

o Skriftligt inom företaget     

o Muntligt inom företaget    

o Muntligt utanför företaget   

o Media (TV, tidningar)        

4. Hur fungerar informationen kring förändringar och omorganiseringar?  

o Mycket bra                      

o Bra                                   

o Mindre bra                      

o Dåligt                               

5. Hur upplever du att informationen kring förändringar och omorganiseringar har 

förändrats det senaste året? 

o Mycket bättre                        

o Något bättre                         

o Något sämre                       

o Mycket sämre                     
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o Varken bättre eller sämre    

6. Hur har den interna informationen kring konkurserna påverkat din egen känsla 

och trygghet på arbetsplatsen? 

o Mycket positivt                  

o Positivt                                  

o Negativt                           

o Mycket negativt             

o Inte alls                           

7. Hur viktigt är det att din arbetsledare eller närmsta chef förklarar och motiverar 

orsaker till förändringar i organisationen? 

o Mycket viktigt              

o Viktigt                        

o Mindre viktigt                 

o Oviktigt                       

8. I vilken utsträckning uppmuntras du till att ta egna initiativ i ditt arbete? 

o I mycket stor utsträckning    

o I stor utsträckning      

o I viss utsträckning             

o Inte alls                         

9. Hur påverkar den nya reklamfilmskampanjen "I Fabians värld" din attityd och 

uppfattning om SIBA AB? 

o Mycket positivt             

o Positivt                            

o Negativt                             

o Mycket negativt                   

o Inte alls                            

10. I vilken utsträckning påverkar reklamfilmerna din bild av företaget? 

o I mycket stor utsträckning      

o I stor utsträckning             

o I viss utsträckning             

o Inte alls    

11. I vilken utsträckning lyckas reklamkampanjen skapa gemenskap internt på din 

arbetsplats? 

o I mycket stor utsträckning       

o I stor utsträckning                  

o I viss utsträckning         

o Inte alls                        

12. Hur påverkar Fabian Bengtssons deltagande i företagets TV-reklam dig i ditt 

intresse och engagemang för företaget? 

o Mycket positivt                

o Positivt                         

o Negativt                            

o Mycket negativt                    

o Inte alls                         



50 
 

13. I vilken utsträckning upplever du Fabian Bengtsson som din ledare, även om du   

inte har personlig kontakt med honom? 

o I mycket stor utsträckning    

o I stor utsträckning                

o I viss utsträckning           

o Inte alls                         

14. Vilken/ vilka ledarstil(ar) passar in på Fabian Bengtsson, tycker du?  

o Karismatisk           

o Auktoritär               

o Transformativ               

o Demokratisk            

o Situationsanpassad       

o Formell                        

o Informell                     

15. Hur viktig är Fabian Bengtssons ledarstil för dig i ditt arbete? 

o Mycket viktig                        

o Viktig                       

o Mindre viktig                     

o Oviktig                                    

16. Vilka egenskaper passar bäst in på Fabian Bengtsson, tycker du? 

o Folklig                 

o Humoristisk              

o Inspirerande                

o Auktoritär                

o Föredömlig                  

o Utåtriktad                   

o Nyskapande                   

o Målmedveten             

o Flexibel                       

o Kompetent                   

o Mänsklig                  

17. Vilka av följande ledord kommuniceras tydligast inom SIBA AB som arbetsplats, 

tycker du?   

o Svenskhet                 

o Tradition                 

o Folklighet            

o Samhörighet                

o Gemenskap               

o Arbetsmoral                

o Familjeföretagsamhet    

o Göteborgskt              

o Uniform  

o Kvalitet                        

o Prisvärt                         

o Anrikt   
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10.2 Skriftliga intervjun 

Inledande frågor 

  

1. Hur har den interna kommunikationen förändrats av konkurser hos andra aktörer på 

marknaden?  

2. Vilka förändringar upplever du i ditt ledarskap under dessa omständigheter? 

3. Hur gör du för att förstärka de anställdas motivation och förtroende för verksamheten under 

påfrestande situationer på marknaden? 

 

Kommunikation 

  

4. Hur kommunicerar du med dina närmsta anställda? 

Individuellt/kollektivt/masskommunikation etc.? 

5. Vad tycker du är mest avgörande för överföringen av information till anställda?    

6. Hur informeras de anställda om viktiga förändringar och omorganiseringar under en svår 

period? (Skriftligt/muntligt, hur ofta, vem informerar)  

7. Hur har förändringen på hemelektronikmarknaden förändrat ditt sätt att kommunicera med 

dina medarbetare? 

8. Har förändringarna på marknaden inneburit några svårigheter eller förde det med sig nya 

möjligheter i kommunikationen? Vilka svårigheter/möjligheter? 

9. Tycker du att anställdas delaktighet är viktig vid förändringar inom organisationen? Hur blir 

de anställda delaktiga i dessa förändringar? 

10. Tycker du att det är viktigt att förklara och motivera orsakerna till förändringarna inom 

organisationen för de anställda? Hur motiverar du förändringar för personal? 

11. På vilket sätt tycker du att kommunikationen med de anställda kan användas för att underlätta 

under en orolig period? 

 

Reklamkonceptet 

  

12. Hur nära ligger karaktären i reklamfilmerna dig själv? 

13. Ser du reklamfilmskampanjen som en del av en intern kommunikationsprocess? 

14. Hur tror du reklamfilmskampanjen påverkar de anställdas uppfattning om SIBA?.    

15. Vilket budskap vill du förmedla med reklamfilmerna? 

 

Påverkan på de anställda 

  

16. Hur tror du att förändringarna på marknaden påverkat de anställda känslomässigt under den 

senaste tiden? 

17. Hur kan du som ledare förhindra spridningen av oro hos de anställda? 

18. Har du fått beröm för något du gjort under pågående förändringar på marknaden? 

19. Anser du att det ligger i en ledares uppgift att ge stöd och diskutera de anställdas situation?  
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10.3 Enkätsvar i diagramform 

 

 

 

8% 

57% 

16% 

4% 
15% 

Fråga 1: Hur upplever du att 

kontakten mellan dig och din närmsta 

arbetsledare/chef är? 

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

0% 8% 

55% 
12% 

25% 

Fråga 2: Hur har den interna 

informationen kring OnOff:s och 

Experts konkurser varit?  

Mycket bra 

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt 

2% 12% 
7% 

79% 

Fråga 3: Hur fick du information om 

konkurserna?  

Skriftligt inom 
företaget 

Muntligt inom 
företaget 

Muntligt utanför 
företaget 

Media (Tv, Radio, 
Tidningar) 

8% 

81% 

8% 3% 

Fråga 4: Hur fungerar 

informationen kring förändringar 

och omorganiseringar?  

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra  

Dåligt 

0% 5% 

16% 

12% 
67% 

Fråga 5: Hur upplever du att 

informationen kring förändringar och 

omorganiseringar har förändrats det 

senaste året?  Mycket bättre 

Något bättre 

Något sämre 

Mycket sämre 

Varken bättre 
eller sämre 

0% 3% 

69% 

17% 

11% 

Fråga 6: Hur har den interna 

informationen kring konkurserna 

påverkat din egen känsla och 

trygghet på arbetsplatsen?  

Mycket positivt 

Positivt 

Negativt 

Mycket negativt 

Inte alls 



53 
 

10% 

25% 

52% 

13% 

Fråga 11: I vilken utsträckning 

lyckas reklamkampanjen skapa 

gemenskap internt på din 

arbetsplats?  

I mycket stor 
utsträckning 

I stor 
utsträckning 

I viss 
utsträckning 

Inte alls 

7% 

60% 

4% 

0% 

29% 

Fråga 12: Hur påverkar Fabian 

Bengtssons deltagande i företagets 

TV-reklam dig i ditt intresse och 

engagemang för företaget?  

Mycket positivt 

Positivt 

Negativt 

Mycket negativt 

Inte alls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

47% 

15% 

5% 

Fråga 7: Hur viktigt är det att din 

arbetsledare eller närmsta chef 

förklarar och motiverar orsaker till 

förändringar i organisationen?  

Mycket 
viktigt 

Viktigt 

Mindre 
viktigt 

Oviktigt 

64% 

25% 

11% 

0% 

Fråga 8: I vilken utsträckning 

uppmuntras du till att ta egna 

initiativ i ditt arbete?  

I mycket stor 
utsträckning 

Stor utsträckning 

I viss 
utsträckning 

Inte alls 

21% 

69% 

6% 

0% 

4% 

Fråga 9: Hur påverkar den nya 

reklamfilmskampanjen "I Fabians 

värld" din attityd och uppfattning om 

Siba AB?  

Mycket 
positivt 
Positivt 

Negativt 

Mycket 
negativt 
Inte alls 

9% 

72% 

7% 
12% 

Fråga 10: I vilken utsträckning 

påverkar reklamfilmerna din bild 

av företaget?  

I mycket stor 
utsträckning 

I stor 
utsträckning 

I viss 
utsträckning 

Inte alls  



54 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Fråga 16: Vilka engenskaper passar bäst 

in på Fabian Bengtsson, tycker du? 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Fråga 17: Vilka av följande ledord kommuniceras 

tydligast inom Siba AB som arbetsplats, tycker du? 

 

10% 

25% 

60% 

5% 

Fråga 13: I vilken utsträckning 

upplever du Fabian Bengtsson som 

din ledare, även om du inte har 

personlig kontakt med honom?  
I mycket stor 
utsträckning 

I stor 
utsträckning 

8% 

64% 

23% 

5% 

Fråga 15: Hur viktig är Fabian 

Bengtssons ledarstil för dig i ditt 

arbete?  

Mycket viktigt 

Viktigt 

Mindre viktigt 

Oviktigt 

0 
20 
40 
60 
80 

Fråga 14: Vilken/ vilka ledarstil(ar) 

passar in på Fabian Bengtsson, tycker 

ni? 


