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Abstract 

Title: Corporate Storytelling - a qualitative study of Corporate Storytelling as a tool of 

communication for intermediation of internal culture in design agencys. 

University: Södertörn University, The Institute of Social Sciences 

Course: Business Administration, Bachelor thesis, 15 hp, 2015 

Author: Linda Gustafsson & Amanda Petrén 

Director: Henrik Ferdfelt 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine how and if an organization is using the 

phenomenon Corporate Storytelling as a toll for communication to spread  internal culture to 

new employees. 

 

Method: This paper is based on a qualitative approach where semi structured interviews 

together with computer-aided interviews are used for data collection. We applied theories 

from scholars and scientific research to form a theoretical framework, which we analysed 

together with the empirical data that been gathered. 

 

Conclusion: Through our analysis we have come to the conclusion that Corporate 

Storytelling is a complex concept that is not used with awareness of the organization leader 

when the internal communication concept is designed. According to one of the results from 

the essay we have been able to identify the need a formal use of Corporate Storytelling as a 

communication tool and that the need is increased with the amount of employees in an 

organisation and according how long the organization has been existing. The stories need to 

be true and reliable to create the right message and for the employees to be able to establish 

in the reality of the organization. Another conclusion that is made out of this paper is that 

during the recruitment process the use of Corporate Storytelling can contribute to a faster and 

more effective process to be implemented in the organization culture. The benefit of a shared 

culture increased the value of well-being and leads to a longer employment and reduces the 

risk to recruit the wrong person.  

 

Keywords: Organizational culture, Leadership, Corporate Storytelling & Recruitment  
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Sammanfattning 

Titel: Corporate Storytelling - en kvalitativ studie om Corporate Storytelling som 

kommunikationsverktyg för förmedlandet av intern kultur i designbyråer. 

Universitet: Södertörns Högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kurs: Företagsekonomi C, Kandidatuppsats, 15hp, VT2015 

Författare: Linda Gustafsson & Amanda Petrén 

Handledare: Henrik Ferdfelt 

 

Syfte: Studien syftar till att undersöka om och hur organisationer använder sig av Corporate 

Storytelling som kommunikationsverktyg i förmedlandet av intern kultur till nya 

medarbetare.  

 

Metod: Studiens uppsats fokuserar på en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer 

samt datorstödda intervjuer har används för datainsamling. Teoretiska referensramen består 

av data som samlats in från vetenskapliga artiklar och böcker som sedan analyserats 

tillsammans med det empiriska materialet som samlats in.  

 

Slutsats: En slutsats som kan dras utifrån studien är att Corporate Storytelling är ett komplext 

begrepp som inte medvetet används av ledare för designandet av intern kommunikation. 

Behovet av att använda kommunikationsverktyget växer i förhållande till en organisations 

antal anställda samt hur länge de har funnits.  Studien visat även att sanna och trovärdiga 

berättelser är viktiga för att skapa rätt budskap och kunna förankras i organisationens 

verklighet. Ytterligare en slutsats från studien är att om ledare väljer att använda sig av 

Corporate Storytelling redan under rekryteringsprocesser kan de snabbare och effektivare få 

in en ny medarbetare i organisationskulturen. En delad kultur ger en ökad trivsel och leder till 

långvariga anställningar som minskar felrekryteringar.  

 

Nyckelord: Organizational culture, Leadership, Corporate Storytelling & Recruitment   
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1 Inledning 

 

I det inledande kapitlet kommer bakgrund och problematisering för uppsatsen att 

presenteras, för att sedan mynnas ut i syfte och frågeställningar. Avslutningsvis kommer 

uppsatsens avgränsningar att redovisas. 

 

1.1 Bakgrund  

Idag arbetar de flesta människor i någon form av organisation och är delaktig i dess 

organisationsstruktur. Organisationer är medel för att uppnå mål där ett socialt system av 

samordnade medarbetare existerar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Sedan början av 1980-talet 

har konstruktionen av en organisationskultur fått stor uppmärksamhet. Ett meningsfullt sätt 

att konstruera hur den interna kulturen ska påverka medarbetarnas beteende är att se till 

graden av överensstämmelse mellan en anställds värdepreferenser och 

organisationskulturens. Det här perspektivet grundas i föreställningen om att anställda lättare 

kan ta till sig och anpassa sig efter en organisations kultur om individens egna värderingar 

matchar organisationens, det här är i sin tur avgör för organisationens framtid 

(Vandenberghe, 1999).  

 

Kommunikation har kommit att bli en allt större del av organisationsstyrning och genom 

kommunikation förmedlas organisationens mål ut till varje led i organisationen, där det är 

ledarens roll att se till att rätt budskap förmedlas (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vi lever idag i 

ett organisationssamhälle där människans höga kompetens och skicklighet gör att ledarens 

roll blir allt viktigare för att skapa och upprätthålla en god kommunikation och för att stärka 

förtroendet mellan medarbetarna inom en organisation. Ett av det äldsta och mest kraftfulla 

verktygen för kommunikation mellan människor är att kommunicera genom berättelser, så 

kallad Storytelling (Kaufman, 2003). Storytellings huvudsakliga mål är att beröra 

mottagarens känslor och skapa en bild av en organisations identitet (Adamson, Pine, Van 

Steenhoven & Kroupa, 2006; McLellan, 2006) Organisationers berättelser skapar ett 

utrymme för medarbetarna att berätta sina gemensamma historier för varandra (Blair, 2006). 

Berättelser hedrar företagets förflutna, firar prestationer och gör att tidigare erfarenheter 

översätts till en berättelse för organisationens framtid (Kaufman, 2003). Att skapa, dela och 

samla berättelser genom intern Storytelling är ett effektivt sätt att hjälpa organisationer att 

öka förståelsen och kommunikationen kring värderingar och kultur (McLellan, 2006). 
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“Stories are amazing things. We take them for granted just as we take the 

surrounding air for granted. Stories are all around us just waiting to be brought 

out and simultaneously drawn in to energize our organizations, oxygenating the 

life-blood our organizations need do live and thrive.”  (Blair, 2006, s.13) 

 

Verktyget kan användas både externt och internt. Användandet av intern Storytelling internt 

handlar om att engagera medarbetare och skapa gemenskap. I denna uppsats kommer intern 

Storytelling att beskrivas i enlighet med den engelska definitionen Corporate Storytelling. 

Användandet av Corporate Storytelling har ökat inom ledarskap sedan 1990-talet 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008), och potentialen i att använda berättelser som hjälpmedel 

inom organisationer har blivit allt vanligare. Corporate Storytelling är ett effektivt 

kommunikationsverktyg som skapar en förbindelse till organisationens mål och samtidigt 

motiverar medarbetare att vilja vara en del av organisationen (Kaufman, 2003). Genom 

normer och värderingar hos en organisation skapas det diskurser (Bergström & Knights, 

2006), det vill säga ett gemensamt språk med sammanlänkade uttryck och begrepp inom ett 

visst område (Brown & Thomson, 2013). En nyanställd kan genom kunskap om 

organisationens språk bli en del av dess kultur och på ett snabbt och effektivt sätt anamma 

den (Bergström & Knights, 2006). Genom att etablera Corporate Storytelling som 

kommunikationsverktyg inom en organisation kan dess ledare skapa lojalitet från 

medarbetarna till företaget, och även en gemenskap medarbetarna emellan (Baker, 2014).  

 

Trots att fler ledare har kommit att bli mer medvetna om vikten av rätt kommunikation internt 

inom en organisation (Dennisdotter & Axenbrant, 2008), så måste även medarbetarna inom 

organisationen kunna fungera som ett kärl för fortsatt spridning. Vikten av att finna rätt 

person som på ett snabbt och bra sätt kan ta till sig och passa in i den rådande kulturen i 

organisationen behövs för en långvarig anställning. Enligt studier är det fördelaktigt både för 

en nyanställd och för en organisation att välja dess medarbetare utifrån de värden som en 

organisations kultur är baserad på (Elfenbein & O’Reilly, 2007).  
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1.2 Problematisering 

Ett problem i anställandet av nya medarbetare är att finna en individ vars egna normer och 

värderingar matchar den rådande kulturen i organisationen (Bergström & Knights, 2006). Om 

en grupp inte delar idéer och beteenden kan ingen gemensam kultur skapas, vilket innebär att 

organisationens värderingar och normer blir svåra för nya medarbetare att förstå, lära sig och 

ta sig an i praktiken.  Det här leder till att den nya medarbetaren inte blir långvarig i 

organisationen och en ny rekryteringsprocess måste inledas (Schein, 1997). Det är dyrt att 

rekrytera nya medarbetare och en felrekrytering blir därför mycket kostsamt för en 

organisation. Studier visar att var tionde rekrytering misslyckas och att det i genomsnitt 

kostar organisationer 700 000 kronor per misslyckad rekrytering (André, 2013). Denna typ av 

felrekrytering leder till kostsamma processer av resurser, tid och pengar, vilket leder till 

ineffektivitet i organisationen (Gardner. L, Reithel. J, Cogliser.C, Walumbwa. O &  Foley.T, 

2012). I en undersökning av SHL visar att åtta av tio företag gjort felrekrytering som blivit 

väldigt kostsamma (Nandorf, 2013). Problematiken handlar om hur en organisation kan 

identifiera och hitta rätt medarbetare i målet att behålla en organisations rådande identitet och 

interna kultur. Att hitta rätt kandidat som tillsammans med de andra medarbetarna i 

organisationen skall skapa och leva i organisationskulturen varje dag är nyckeln för en lyckad 

rekrytering (Gustafsson, 2014).  

 

En undersökning utförd av revisionsföretaget PWC som genomförts bland småföretagare 

mellan tio till hundra anställda visar att felrekryteringar blir otroligt kostsamma och kan även 

ge en organisation mentala effekter så som samarbetssvårigheter inom organisationen, skapa 

negativ stämning och ge dåligt ledarskap (Björk, 2014). Ett sätt som en ledare kan 

säkerhetsställa att visionen och budskapet hos organisationen förmedlas på rätt sätt är att 

anställa de personer som bäst passar in i kulturen (Marshall & Adamic, 2010). Det handlar 

om att hitta nya medarbetare som redan från början kan dela organisationens gemensamma 

mål och förmedla dess identitet och kultur vidare, samt bli en ambassadör för organisationen 

(Gustafsson, 2014). Med underlag från studierna ovan kan vi se att det finns ett rådande 

problem inom rekryteringsprocesser och implementerandet av nya medarbetare. Baserat på 

teorier om kommunikationsverktyget Corporate Storytelling vill vi därför undersöka om och i 

sådana fall hur Corporate Storytelling kan underlätta förmedlandet av intern kultur till en 

organisations nya medarbetare.  
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1.3 Problemformulering 

I vilken utsträckning arbetar designbyråer med Corporate Storytelling som 

kommunikationsverktyg i syfte att förmedla intern kultur till nya medarbetare? 

 

1.4 Syfte  

Studien syftar till att undersöka om och hur organisationer använder sig av Corporate 

Storytelling som kommunikationsverktyg i förmedlandet av intern kultur till nya 

medarbetare. 

 

1.5 Avgränsningar  

Studien har avgränsats till att studera organisationer inom design- och 

kommunikationsbranschen. Studiens undersökningsobjekt är sju stycken designbyråer i 

Stockholm som alla har erfarenhet av arbete med extern Storytelling. Vi vill därför undersöka 

om och hur de arbetar med Corporate Storytelling som ett internt kommunikationsverktyg för 

medarbetare. Studien kommer ske ur ett ledarskapsperspektiv och alltså inte undersöka hur 

medarbetarna ser på användandet av Corporate Storytelling. Denna avgränsning gör att 

medarbetarnas perspektiv samt själva rekryteringsprocessen inte kommer att studeras, utan 

intervjuer kommer endast att ske med respektive designbyrås ledare. Val av designbyråer 

grundar sig i antal anställda (minst två anställda) då den interna kommunikationen kan vara 

av varierande karaktär och betydelse i förhållande till organisationens storlek. Vidare 

kommer studien inte behandla byråernas externa arbete med Storytelling utan endast fokusera 

på det interna arbetet. 
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2 Teori 

 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien. 

Dispositionen i teorin byggs upp av ett naturligt flöde indelat i olika nyckelområden som 

berör begreppet Organisation & Organisationsstyrning, Organisationskultur, Ledarskap, 

Kommunikation, Corporate Storytelling & Rekrytering. 

 

2.1 Organisation och organisationsstyrning 

Organisationsteori är ett relativt nytt ämnesområde och började först studeras på 1900-talet. 

En organisation är en grupp människor vars mål och värderingar är gemensamma och 

samordnar deras strävan att förverkligas tillsammans. Det är ett medvetet socialt konstruerat 

system vars syfte är att uppnå gruppens förutsatta mål. Samarbete deltagarna sinsemellan är 

en viktig faktor för att en organisation skall fungera. I en organisation formas och påverkas 

deltagarnas attityder och handlingar utifrån organisationens specifika egenskaper (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002).   

 

Organisationsstyrning handlar om att samordna och skapa fördelning av arbetsuppgifter och 

ser till hur medarbetare inom en organisation ska agera. En central del inom 

organisationsteori handlar just om hur medarbetare agerar där även organisationens struktur 

och styrning spelar stor roll för att uppnå det önskade resultatet utifrån organisationens mål 

och ambitioner. Att utnyttja en organisations resurser på bästa sätt samt att skapa en ordning 

bland resurserna är en central del i en organisations arbete med kontroll och styrning. Hur en 

organisation väljer att strukturera, samordna och kontrollera sin styrning beror på vilken 

bransch den verkar i (Sveningson & Alvehus, 2012).  

 

2.2 Organisationskultur 

Organisationskultur är en del inom organisationsteori och management (Alvesson, 2001). 

Begreppet organisationskultur blev ett stort begrepp under 1980-talet. En organisations kultur 

innehåller gruppens gemensamma värderingar, normer och sociala sammanhållning. Dessa 

gemensamma drag kan stärka organisationens mål och viljan att förverkliga dem. Symboler 

och artefakter är något som ofta används för att en grupp deltagare ska kunna uttrycka en viss 

kultur. Att ha en stark organisationskultur kan ofta kopplas till organisationens effektivitet 
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och därmed blev det intressant att studera hur särskild organisationskultur kunde skapas och 

bibehållas (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Organisationskultur är en viktig nyckel i en organisations uppbyggnad och det finns mer eller 

mindre i varje organisation, liten som stor (Colton & Ward, 2004). Både aktivt och omedvetet 

i varierande utsträckning konstruerar organisationer konstant sin interna kultur och identitet 

utifrån sin historia och sina tidigare erfarenheter (Rowlingson, Casey, Hansen & Mills 2014).   

 

Kultur inom en organisation är som mest användbar när det hjälper individer att förstå de 

gömda och komplexa aspekterna av det dagliga arbetet. Medarbetarna måste få tillgång till 

gruppens grundläggande antaganden, förstå dem och lära sig hur de tar sig an i praktiken. Det 

är först när byggstenarna delas av alla medlemmar i en organisation som det skapas en kultur 

och medarbetarna kan bli en del av den (Schein, 1997).  Tankar och idéer behöver inte vara 

helt identiska men de måste vara tillräckligt gemensamma för att ge möjlighet till en kollektiv 

och gemensam målsättning. Delas inte gemensamma idéer, beteende och artefakter kan ingen 

gemensam kultur skapas (Jordan, 1996).  

 

Organisationskultur har visats sig bygga på lärande i två aspekter, det första är att kulturen 

inom en organisation efterhand utvecklas när organisationen lär sig att bemästra problem i 

omvärlden. Den andra aspekten är hur organisationen lär sig att bemästra de interna 

organisationsproblemen så som att lära sig kommunicera och samarbeta inom organisationen, 

så att alla avdelningar medverkar till att förverkliga de gemensamma målen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Schein (1997) betonar ytterligare en aspekt av lärandet inom en organisation 

som riktar sig till nya medarbetare. Han poängterar att den rådande kulturen inom en grupp 

skall läras ut till den nyanställda för att denna person ska kunna förhålla sig till specifika 

problem, uppfatta och tänka kring dem. Schein (1997) menar att den nyanställda på detta sätt 

lär sig vad som är rätt och fel samt hur den ska kommunicera inom gruppen och hur den ska 

handla i givna situationer.  Inlärningen av en organisations kultur anses vara en 

socialiseringsprocess som varje ny medarbetare genomgår (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

2.2.1 Ledarskap inom organisationer 

Begreppet ledarskap kan definieras på många olika sätt, det gemensamma draget för de olika 

definitionerna är att ledarskap handlar om en påverkansprocess där ledaren har ett inflytande 
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över sina underordnade. Processen är dock komplex om man behöver ta hänsyn till den 

sociala kontexten för att förstå hur ledarskap fungerar i organisationer. Ledarskap är nära 

förknippat med kultur där en ledare kan ha stor påverkan på den interna kulturen inom en 

organisation (Alvesson, 2001). Ett sätt för ledare att påverka organisationskulturen är genom 

historier och berättande. Det är ett medel som blivit allt mer populärt under de senaste åren 

för att förmedla organisationens värderingar och skapa ett känslomässigt engagemang 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

2.3 Kommunikation 

Kommunikation betyder överföring av information från en person till en annan och är en 

viktig process inom organisationer. Genom att ledaren styr språket och kommunikationen 

inom organisationen kan den styra organisationskulturen. Arbetet med 

kommunikationsproblem blir därför en central del i organisationer och i dess vardagliga 

arbete. Intern kommunikation har idag visat sig vara en framgångsfaktor och något som lönar 

sig för organisationer att behärska. Forskning visar att medarbetare i samma kultur 

kommunicerar bättre tillsammans än med medarbetare av olika organisations kulturer. 

Nyckeln bakom kommunikationen ligger i att samma kultur har större förtroende för 

varandra. Att dela samma kultur innebär ofta att det finns ett gemensamt språk inom 

organisationen, det är därför av stor vikt att medarbetarna inom organisationen lär sig att 

förstå och kommunicerar det gemensamma språket (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

 

2.4 Corporate Storytelling 

Begreppet Corporate Storytelling betyder “att berätta en historia” (Lloyd, 2000) och är ett 

verktyg för att förmedla och använda berättelser samt skapa historier i och om en 

organisation. Kommunikationsverktyget används främst för att förmedla idéer och skapa 

gemenskap inom organisationer. Verktyget har från början sitt ursprung från USA och 

började användas inom organisationer I Sverige i slutet av 1990-talet (Dennisdotter & 

Axenbrant, 2008). Corporate Storytelling innehåller i sin tekniska mening olika värden som 

kan tolkas och överföras beroende på berättarens perspektiv (Lloyd, 2000). Berättelserna 

syftar till att gestalta information så att den är förståelig, meningsfull och minnesvärd 

(McLellan, 2006).  
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Konsten att skapa berättelser kallas för narratologi och är en konstform som blir allt vanligare 

att organisationer använder sig av. Narratologi kommer från latinets narratio som betyder 

berättelse och från logi som betyder lära (Dennisdotter & Axenbrant, 2008). Intresset för 

narrativ och Corporate Storytelling är både karakteristiska och till viss del grundläggande i 

studier kring olika språk som har identifierats inom organisationer (Blair, 2006). Vid 

framtagning av strategier för ett företag har narratologi visat sig vara ett effektivt verktyg 

(Dennisdotter & Axenbrant, 2008). När en organisation ska skapa berättelser ligger fokus på 

att designa ett narrativ som tilltalar en publik och förmedlar ett budskap på ett elegant och 

meningsfullt sätt (Westbrook, 2014). En stor del i den vändning som på senare år hänt inom 

olika managementstudier kan ha sin förklaring i det ökande intresset för idén att 

organisationer bildar sin egen kommunikation, något som är nära besläktat med narratologi 

(Brown & Thomson, 2013). Narrativ och berättelser ger en resonans till organisationens 

verklighet, inte bara på en individuell nivå (Auvionen, Aaltio & Blomqvist, 2013). 

 

En bra berättelse innehåller kombinerade konflikter, symboler, karaktärer och känslor. Det 

ska innehålla dessa komponenter för att ge två effekter; att fånga mottagarens intresse och 

påverka individen emotionellt (Adamson, Pine, Van Steenhoven & Kroupa, 2006).  

  

En viktig parameter i användandet Corporate Storytelling handlar i grunden om hur en bra 

berättelse är uppbyggd (Adamson, Pine, Van Steenhoven & Kroupa, 2006). Corporate 

Storytelling grundas i att berättelserna är effektiva, det är ett verktyg som kan användas av 

företag oavsett storlek och bransch (McLellan, 2006). Medarbetarna motiveras genom 

berättelserna och agerar som kärl för fortsatt spridning (Carr & Ann, 2011). Därav blir 

Corporate Storytelling ett naturligt verktyg för de interna strategierna inom en organisation 

(Adamson, Pine, Van Steenhoven & Kroupa, 2006). Berättelser tillhandahåller ett kortsiktigt 

perspektiv där hjärtat i varje god berättelse ska innehålla en sanning enkel nog för 

organisationen att kunna kommunicera, och enkel nog att andra snabbt ska känna igen 

berättelsen och identifieras till dess innehåll.  Berättelser visar befintliga mönster och hjälper 

till att skapa samband och gemenskap. De ger verktyg för att lösa problem som kommer upp 

på vägen mot målet och fungerar som ett system för hågkomst och samordning av 

information (McLellan, 2006). 

 

http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Adamson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Pine%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=van+Steenhoven%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Adamson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Pine%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=van+Steenhoven%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Adamson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Pine%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=van+Steenhoven%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
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2.4.1 Att använda Corporate Storytelling 

Det handlar om att fånga upp berättelser och händelser inom en organisation och på ett 

pedagogiskt sätt förmedla budskapet så att de på ett enkelt sätt kan tas emot (McLellan, 

2006). Många organisationer är inte medvetna om när det först tar sig an berättelser in i 

organisationen och det finns inte något rätt och fel i hur en berättelse ska framställas 

(Denning, 2006). 

  

Uppgiften vid skapandet av Corporate Storytelling blir att observera det dagliga arbetet och 

hitta dess berättelser (Kaufman, 2003). Eftersom kommunikation är i centrum i en 

organisation betyder det att berättelser kan användas avsiktligt för att skapa ett förtroende 

mellan en ledare och medarbetare, samt medarbetare emellan (Auvionen, Aaltio & 

Blomqvist, 2013). Berättelserna byggs upp av historier som medarbetarna själva skapar av 

den bild de har av organisationen, alltså behöver de inte vara sanna i praktiken (Boyce, 1996). 

Historier kan komma att skapas ur något som från början kan ses som ett misslyckande för 

sedan återberättas i ett lärande syfte för medarbetarna. Fokus hamnar ofta på det som 

uppnåtts och syns men mycket kraft kan komma från det bakomliggande arbetet för uppgiften 

och även från svårigheter som kommit på vägen (Kaufman, 2003). Det skapas alltid 

berättelser som blir till standarder inom organisationen, många av dessa berättas om och om 

igen under fler år. Dessa berättelser är de som fångar organisationens essens (Blair, 2006). 

 

Genom att ha en kreativ inställning till berättelsen skapas det en process hos mottagaren där 

det effektivt kan tas bort gissningar (Westbrook, 2014). I införandefasen av Corporate 

Storytelling i en organisation bör det hållas i minnet att det är ett verktyg för att uppnå 

organisationens syfte. Syftet bör därför under hela processen vara i starkt fokus och ständigt 

eftersträvas. Att uppnå den maximala effekt som eftersträvas och för att kunna utnyttja den 

fulla kraft som Corporate Storytelling kan ge, gäller det att välja rätt verktyg för rätt ändamål 

(Denning, 2006). Problem i processen är att identifiera och leverera innebörden av berättelsen 

till mottagaren på det mest minnesvärda sättet (Westbrook, 2014). 

 

2.5 Corporate Storytellings roll i organisationskultur 

Många studier beskriver vikten av att skapa berättelser i ett försök att förmedla den kultur 

som råder inom organisationen (Jordan, 1996). Kultur kan som tidigare förklarats beskrivas 

som ett integrerat system av sammansatta byggstenar innehållandes gemensamma idéer, 
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normer, värderingar, beteendemönster, ritualer, traditioner och materiella artefakter som 

karakteriserar en grupp (Schein, 1997), och som delas av de medlemmar som finns inom 

organisationen (Kaufman, 2003). Genom organisationskulturen kan medarbetarna känna en 

gemenskap på företaget och ett engagemang att agera utefter de normer och värderingar som 

finns (Colton & Ward, 2004). 

 

Corporate Storytelling och konsten att berätta historier är något som tydligt speglar en 

organisations kultur (Boyce, 1996) och Corporate Storytelling blir idag en allt mer viktig del i 

en organisation och uppbyggandefasen av dess kultur, något som många ledare också 

frekvent väljer att använda. Ett av huvudelementen i utformandet av kulturen är dess narrativ, 

vilket definieras som den berättelse som berättas av en ledare och som blir en del av företaget 

och också sätter ett omedvetet mönster i hur medarbetarna agerar. För att en berättelse ska ha 

mest effekt på en organisationskultur måste både ledaren och medarbetarna vara hängivna 

syftet med berättelsen och dess vision (Marshall & Adamic, 2010).  

  

Om organisationens berättelser inte återberättas konstant så kommer målet med arbetet inte 

att betyda något (Kaufman, 2003). Svårigheten kommer i att uppmärksamma åhörarna på 

berättelsen. Detta blir speciellt svårt för de företag som saknar en tydlig kultur med ett starkt 

ledarskap och en stark vision (Marshall & Adamic, 2010). 

 

2.6 Corporate Storytelling som strategi för organisationsstyrning                     

Det är känt att strategier utgörs av kommunikativa processer och att det är de interna 

diskurserna inom organisationerna som formar dessa strategier, dess verklighet och subjekt 

(Brown & Thomson, 2013). Corporate Storytelling är ett bra kommunikationsverktyg att 

använda sig av vid utveckling och brainstorming av nya strategier och styrning inom 

företaget (Kaufman, 2003) då sociala erfarenheter anammas och implementeras i utformandet 

(Lloyd, 2000).  Som strategi kan Corporate Storytelling bestå av en kombination av olika 

verktyg, vart och ett anpassat för olika organisationers syften. Verktygen är det upp till 

organisationen själva att designa för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna förmedla sin 

egen berättelse. Att förstå olika verktyg och dess skillnader ses som nyckeln till ett effektivt 

användande av Corporate Storytelling (Denning, 2006). Skadan som fel berättelser kan ge en 

organisations rykte är ibland baksidan av den makt som Corporate Storytelling har (Kaufman, 

2003). När Corporate Storytelling används i strategiskt syfte ger det ökat fokus, möjlighet att 
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forma och inspirera den mänskliga energi som behövs för att förverkliga företagets 

strategiska vision till dess anställda (Adamson, Pine, Van Steenhoven & Kroupa, 2006). 

Berättelser i en organisation skapar en miljö där kompetens och erfarenheter hos 

medarbetarna värderas högst och översätts till en delad resurs. Berättelser har en unik 

förmåga att framkalla och behålla kunskap och erfarenhet (Colton & Ward, 2004).  

 

Berättelser skapar även upplevelsen som låter strategier förstås på ett mer personligt plan. 

Människan behöver ständigt bli bemött i varför utförandet ska genomföras då individen 

ständigt söker en mening med sitt utförande (Adamson, Pine, Van Steenhoven & Kroupa, 

2006). Corporate Storytelling kan vara en del av kommunikationen i en organisation som kan 

bidra till att skapa mening och inspirera (McLellan, 2006). 

 

En effekt som kan ges av att använda sig av Corporate Storytelling som strategi är att 

personer på företaget automatiskt delar med sig av en bit av sig själva (Blair, 2006).  

Personliga berättelser med spår av traditionella inslag är till för att inspirera lyssnarna och 

leda deras handlingar in i en ny riktning i stöd för ett nytt gemensamt mål (Denning, 2006). 

Berättelserna kan leda till att företaget ökar sin trovärdighet och blir mer verklighetstrogna 

för sina intressenter. Genom att bli mer verklig som företag skapas en grund där ett starkt 

förtroende och gemenskap kan byggas mellan skaparen till berättelsen och intressenterna 

(Blair, 2006). 

 

2.6.1 Att motivera genom Corporate Storytelling 

Grupper och team skapas genom gemensamma berättelser, och varje organisation är i grund 

och botten en grupp där personerna som arbetar inom organisationen formar sin egen grupp. 

Personerna gör det genom att bygga upp relationer till varandra och genom att definiera 

gemensamma mål och en vision som alla kan sträva efter och luta sig tillbaka på (Blair, 

2006). 

  

Organisationer formas genom de ord som används mellan medarbetarna för att beskriva 

organisationens identitet (Blair, 2006) och Corporate Storytelling som verktyg anses vara en 

central mekanism i utvecklingen av ett gemensamt språk i organisationer och i team (Lloyd, 

2000). Att dela berättelser genom Corporate Storytelling avser främst kunskapsöverföring. 

Delandet av berättelser kan uppfattas som att bygga upp företaget utifrån andras erfarenheter 

http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Adamson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Pine%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=van+Steenhoven%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Adamson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Pine%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=van+Steenhoven%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
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och prestationer. Det skapar en inspirerande inblick och perspektiv för omgivningen som ger 

verktyg till att tillhandahålla och främja kommunikation (McLellan, 2006).  

 

Corporate Storytelling utvecklar relationen mellan individer genom att alla i organisationen 

delar gemensamma problem. Berättelser uppmanar människan att delta med hela sig själv, 

både med hjärta och hjärna och därmed framkalla mycket mer noggranna perspektiv och 

meningsfulla åtaganden. Corporate Storytelling kan därför bygga starkare team och en 

starkare känsla av gemenskap mellan medarbetarna (Adamson, Pine, Van Steenhoven & 

Kroupa, 2006).  

 

2.6.2 Ledarens roll i Corporate Storytelling 

Corporate Storytelling har blivit en allt vanligare del av ledarskapsutveckling (Carr & Ann, 

2011) och flertalet ledare lägger stor vikt vid användandet av Corporate Storytelling som 

verktyg för att styra organisationens mål och visioner till medarbetare och externa 

intressenter (Kaufman, 2003; Sole & G Wilson, 2002). Corporate Storytelling blir därför ett 

medel för att nå organisationens mål. Målen måste dock vara så klart formulerade och ge 

riktlinjer för hur medarbetarna ska agera. Målen måste kommuniceras ut så att alla förstår 

vart organisationen är på väg (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

 I en värld som ständigt förändras och som blir allt mer komplex måste en ledare förstå 

omgivningen för att kunna inspirera och beröra sina medarbetare emotionellt (Marshall & 

Adamic, 2010). Ledarens sätt att involvera värderingar och känslor genom att berätta historier 

kan ha en stor effekt på medarbetarna (Auvionen, Aaltio & Blomqvist, 2013). Det handlar om 

att ledaren ska utforma rätt budskap för Corporate Storytelling, det vill säga lyckas sälja sin 

berättelse vidare på ett professionellt inspirerande sätt som tas emot av medarbetarna (Carr & 

Ann, 2011). En riktigt bra berättelse har en förmåga att motivera medarbetare att uppnå mer 

än vad de någonsin trodde var möjligt, något som i slutändan blir en väsentlig egenskap i ett 

bra ledarskap (Marshall & Adamic, 2010). 

  

Narrativ och berättelser är en central del hos människan och för en ledare är det ett bra 

verktyg att använda för att stimulera lärandet bland medarbetare (Marshall & Adamic, 2010). 

Corporate Storytelling har visat sig vara ett mer effektivt sätt att övertyga åhörare på än att 

http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Adamson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Pine%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=van+Steenhoven%2C+T
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
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använda sig av fakta, statistik och rationella argument (Kaufman, 2003), ett sätt som 

sammanställer kommunikation snarare än analyserar den (Sole & G Wilson, 2002) 

  

Berättelser kan vara ett effektivt sätt att bygga förtroende mellan ledare och deras 

medarbetare genom ledarens förmåga att kommunicera en gemensam vision och bygga 

gemensamma värderingar, samt att ge en känsla av mening bland ledare och dess 

medarbetare. Det stödjer förtroendeuppbyggandet indirekt när chefen använder berättelser för 

att ge, motivera och inspirera sina medarbetare eller att undervisa från tidigare misstag. 

Eftersom förtroende inte bara är något komplicerat utan också bräcklig, kan organisatoriska 

berättelser vara ett effektivt sätt att bygga förtroende på (Auvionen, Aaltio & Blomqvist, 

2013). Corporate Storytelling är ett verktyg för ledare att tala från organisationens hjärta när 

de vill kommunicera ut mål, visioner och potentiella problem (Kaufman, 2003). 

 

 För att en berättelse ska bli effektiv bör den innehålla en vädjan till handling och skapa ett 

emotionellt band mellan ledaren och medarbetarna som kommer i uttryck i enlighet med 

organisationens mål och vision (Marshall & Adamic, 2010). Bandet som skapas mellan 

ledaren och medarbetarna ger en personlig och organisatorisk vinning för båda parter 

(Kaufman, 2003). De flesta ledare och chefer har dock lite kunskap och erfarenhet i narrativ 

berättarteknik. Många ledare bemästrar det analytiska bättre än berättande som ett 

kommunikationsverktyg. Även de chefer som bemästrar berättarteknik på ett personligt plan 

måste även de lära sig att rikta sin inställning till de viktigaste frågorna inom företaget 

(Denning, 2006). 

 

Om chefer och ledare använder berättelser omedelbart och spontant behöver de 

nödvändigtvis inte se vikten och effekten av berättelsen direkt, men berättelserna kan ändå 

inspirera till arbete (Auvionen, Aaltio & Blomqvist, 2013). En svårighet med användandet av 

Corporate Storytelling är att hela budskapet kan tappa kraft och gömmas under den moraliska 

syfte som berättelsen ämnas förmedla. Det blir en effekt av motivation genom emotionell 

påverkan men som kan vara svår att omvandla och driva människan till handling då 

kunskapen om varför utförandet ska genomföras har tappats på vägen (Carr & Ann, 2011). 
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2.7 Corporate Storytelling som ett verktyg för nya medarbetare 

Berättelser kan fånga det unika med organisationers kultur och identitet samt är effektiva i 

implementeringen av nya medarbetare (Boyce, 1996; Sole, G Wilson, 2002). De måste 

skapas utefter de värden som organisationen står för och kärnan i berättelsen måste vara väl 

genomarbetad och prägla hela organisationen för att budskapet och företagets bild inte skall 

ändras (Schein, 1997). Genom att dela berättelser om organisationen för den nya individen 

kan ledare motivera den nya medarbetaren att vilja prestera och bli delaktig (Kaufman, 2003).  

 

Under en rekryteringsprocess behandlas den insamlade informationen om individen i syfte att 

skapa en kulturell matchning vilket innebär en sammanslagning mellan organisationens 

pågående diskurs och individen som subjekt (Bergström & Knights 2006). Det kan ses som 

ett resultat av att medarbetaren besitter rätt kompetens för att kunna vara mottaglig och göra 

sig delaktiga av organisationens berättelser (Carr & Ann, 2011). Det är även ett resultat på att 

den nyanställda kan bli en del av teamet och organisationskulturen (Kaufman, 2003). I 

implementeringsfasen formas och orienteras den nyanställda individen som ett subjekt i form 

av socialisering (Bergström & Knights 2006). Socialisering för nya medarbetare gör att det 

blir lättare att komma in i en grupp eller kultur (Sole, G Wilson, 2002). Formandet pågår 

under en längre tidsperiod där relationen utvecklas mellan den nya medarbetaren och de 

gamla i organisationen. Organisationer överlever genom att lära ut kulturen till nya 

medarbetare, vilket handlar om att den interna kulturen tar sig an socialt i form av en 

gemensam kommunikation (Schein, 1997). 

 

2.8 Teoretisk referensram 

Den teorietiska referensramen består av teorier inom organisationsteori, 

organisationsstyrning, organisationskultur, ledarskap och kommunikation. Det redogörs 

vidare för begreppet Corporate Storytelling för att sedan fördjupas i hur 

kommunikationsverktyget kan användas internt inom en organisation. Corporate Storytelling 

grundas i att berättelserna är effektiva, där medarbetarna motiveras och agerar som kärl för 

fortsatt spridning av berättelsen (Carr & Ann, 2011). Det blir där av ett naturligt 

kommunikationsverktyg för en organisations interna strategier (Adamson, Pine, Van 

Steenhoven & Kroupa, 2006). Organisationer formas genom de ord som används mellan 

medarbetarna för att beskriva organisationens identitet (Blair, 2006) och Corporate 

http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Adamson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Pine%2C+J
http://www.emeraldinsight.com.till.biblextern.sh.se/action/doSearch?ContribStored=Kroupa%2C+J
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Storytelling som verktyg anses vara en central mekanism i utvecklingen av ett gemensamt 

språk i organisationer och i team (Lloyd, 2000).  

 

 Kultur finns i nästan alla organisationer och grundas i normer, värderingar och berättelser i 

form av Corporate Storytelling som handlar om tidigare händelser (Colton & Ward, 2004; 

Rowlingson, Casey, Hansen & Mills 2014). De historier som berättas speglar tydligt 

organisationens kultur (Boyce, 1996) och är idag något som många ledare arbetar aktivt med 

som strategi för att designa berättelsernas budskap och för att förmedla rätt identitet av 

organisationen (Marshall & Adamic, 2010).  

 

Därefter har ett resonemang förts kring hur Corporate Storytelling kan användas som ett 

kommunikationsverktyg för uppbyggandet av organisationer och team, men även ur ett 

ledarskapsperspektiv. Ledarens sätt att involvera värderingar och känslor genom att berätta 

historier kan ha en stor effekt på medarbetarna (Auvionen, Aaltio & Blomqvist, 2013).  

 

I det avslutande avsnittet behandlas hur en nyanställd kan bli en del av organisationskulturen 

och anamma dess normer och värderingar. Berättelser kan fånga det unika med 

organisationers identitet och är effektiva i implementeringen av nya medarbetare (Boyce, 

1996).  
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3 Metod 

 

I följande kapitel kommer det att redogöras för det metodologiska tillvägagångssätt som 

används i syfte att samla in och analysera det empiriska materialet. Inledningsvis kommer val 

av uppsatsämne och tillvägagångssätt att presenteras. Vidare delas det metodologiska 

arbetet in i olika områden för att få en djupare förståelse och struktur kring metodarbetet. 

 

3.1 Val av metod  

 Utifrån studiens syfte att undersöka om och hur organisationer använder sig av Corporate 

Storytelling som kommunikationsverktyg har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats. 

Valet av en kvalitativ ansats bygger på att den kvalitativa forskningen är mer 

tolkningsinriktad och därmed ämnas skapa en större förståelse kring ämnet. Det ämnas 

studera det mänskliga fenomenet vilket innebär att vi tolkar och förstår det som studeras 

subjektivt (Holme & Solvang, 1997). Valet att förhålla sig subjektivt styrks av att vi sedan 

tidigare har erfarenhet kring ämnet och därför inte kan vara fullt objektiva. Genom vår 

frågeställning ville vi få svar på om och hur designbyråer använder Corporate Storytelling 

som kommunikationsverktyg för förmedlandet intern kultur till medarbetare, vilket innebär i 

sig att vi ville skapa en förståelse kring ämnet.  

 

Som metod för denna studie valdes att genomföra en- till- en intervjuer för att vi ville få en 

rikare insamling av information. Intervjuer är att föredra när mer komplexa och subtila 

fenomen skall studeras vilket ett ämne som Corporate Storytelling är. Intervjuer med en 

person åt gången var passande då vi ville bidra till en ökad förståelse i ämnet samt att kunna 

få en starkare relation till intervjuobjekten och på så sätt generera djupare svar. Det är något 

vi tror inte kunnat ges vid metod av exempelvis fokusgruppsintervjuer där fler synpunkter 

kan förekomma och vi som intervjuare får mindre kontroll över intervjuns förlopp (Kvale och 

Brinkman, 2009).  

 

3.2 Urval  

Målgruppen för studien har valts utifrån en urvalsram där varje intervjuobjekt skall uppfylla 

de kriterier och krav satts upp för studien (Bryman & Bell 2011).  Urvalsramen för denna 

studie har följande krav och kriterier: 
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 De valda organisationerna är alla designbyråer, byråer som arbetar med framtagning 

av produkter/varumärken samt kommunikation med hänsyn till design. 

 Designbyråerna ska vara verksamma i Stockholm. 

 Minst antal anställda är två stycken. 

 Intervjuobjekten för respektive designbyrå är i ledande position och har befogenheter 

att fatta beslut samt medverkar under rekryteringsprocesser.  

 

Studiens urval är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att intervjuobjekten inte har valt ut 

slumpmässigt utan genom personligkontakt. Urvalet blir ett bekvämlighetsurval som valts 

utifrån dess tillgänglighet för studien. En nackdel med att använda sig av ett icke-

sannolikhetsurval är att studiens resultat inte blir lika generaliserbart som det hade blivit vid 

ett sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011). Urval av intervjuobjekt inom designbyråerna 

har gjort utifrån dess position inom organisationen. Samtliga intervjuobjekt är av ledande 

position och har anställda under sig.  

 

3.3 Intervjuformer 

Inom den kvalitativa forskningen finns det två olika typer av intervjumetoder, ostrukturerade 

intervjuer och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att använda oss 

av semistrukturerade intervjuer i kombination med datorstödda intervjuer via e-

postkorrespondens. 

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer som intervjumetod för de personliga 

intervjuerna. Fördelen med personliga intervjuer är att de uppfattningar och synpunkter som 

kommer till uttryck under intervjun härstammar från en och samma källa; från 

intervjuobjektet. Det ses även som en fördel att intervjuaren kan leda intervjuobjektet genom 

intervjun på ett relativt kontrollerat sätt. Semistrukturerade intervjuer bidrar med egenskaper 

som flexibilitet, fyllighet, detaljerade svar och oförutsedda reaktioner (Denscombe, 2009). De 

egenskaper som semistrukturerade intervjuer ger är något som vi ansåg vara väsentligt i vår 

studie för att ge oss en djupare förståelse.  Den intervjuguide som togs fram var utformad 

utifrån specifika teman sprungna ur teorin och var anledningen till att vi valde den här typen 

av intervjuform. Semistrukturerade intervjuer är att föredra då det är fler än en person som 

ska intervjua intervjuobjekten (Kvale och Brinkman, 2009). Då vi är två personer som 
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genomfört intervjuerna har en intervjuguide underlättat arbetet då båda vi som intervjuare 

kunnat förhålla oss rätt till ämnet och inte vandra iväg från de frågor som önskats besvaras. 

Det är även en fördel då samtliga intervjuobjekt fått chans att besvara samma frågor och det 

säkerhetsställer även att intervjuerna inte tagit olika riktningar (Bryman & Bell, 2011). Det är 

något som vi ansåg var viktigt för att alla intervjuobjekt skulle ha samma förutsättningar.  

 

3.3.2 Datorstödda intervjuer  

Utöver personliga intervjuer genomfördes fyra stycken intervjuer via e-postkorrespondens då 

designbyråerna önskade att medverka i studien men på grund av tidsbrist inte hade möjlighet 

att träffa oss för en personlig intervju. Datorstödda intervjuer via e-postkorrespondens är en 

intervjuform som används i allt större utsträckning. I vårt fall blev detta att föredra då alla 

intervjuobjekt inte hade möjlighet att träffa oss personligen men ändå var av stort intresse för 

studien.  Det har alltså skett en asynkron interaktion där vi som intervjuare ställt frågor och 

sedan inväntat svar från intervjuobjekten (Kvale och Brinkman, 2009). En fördel är att 

intervjun i sig blir självutskriven och underlättar transkriberingsarbetet väsentligt i mån av tid 

(Bryman & Bell, 2011). Även att personer som är svåra att nå/träffa kan delta i studien utan 

problem ses som en stor fördel (Kvale och Brinkman, 2009), vilket i vårt fall var avgörande 

för organisationernas deltagande i studien. Fördelar med att använda sig av e-

postkorrespondens är att metoden eliminerar felaktigheter och missuppfattningar i 

datainsamlingsprocessen, så som otydlighet under röstinspelning (Denscombe, 2009). En 

nackdel med datorstödda intervjuer är att de blir olämpliga när en fysisk närvaro är avgörande 

för samtalet då känslor, kroppsspråk och interaktion inte ges. Möjligheten att ställa direkta 

följdfrågor försvinner och eventuella missförstånd kan uppstå som inte kan klargöras på en 

gång (Kvale och Brinkman, 2009).  

 

3.4 Datainsamling av teoretiskt material  

Den litteraturstudie som utförts har pågått under en tidsram på tio veckor och har gett 

underlag för det teoretiska ramverket. Det teoretiska ramverket består av sekundärdata i form 

av vetenskapliga artiklar och böcker som har identifierats utifrån följande nyckelord; 

Organizational culture, Leadership, Corporate Storytelling och Recruitment.  En analys har 

sedan utförts av den teoretiska referensramen tillsammans med det insamlade empiriska 

materialet.  
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3.5 Intervjuguidens uppbyggnad 

De semistrukturerade intervjuerna samt de datastödda intervjuerna styrdes av en utformad 

intervjuguide (se bilaga 1) där frågorna var utformade och genomarbetade utifrån specifika 

områden från den teoretiska referensramen. De områden som frågorna byggdes upp kring 

var; organisationskultur, Corporate Storytelling, identitet och rekrytering. Intervjuerna blev 

genom intervjuguidens uppbyggnad flexibla då frågor enkelt kunde ställas oberoende av 

varandra och där möjligheten till eventuella följdfrågor kunde ges (Sjöberg & Wästerfors 

2008), vilket vi ansåg var viktigt för att inte samtalet skulle kännas för utstakat. Vi ville i våra 

intervjuer att samtalen skulle kännas naturliga och personliga mellan oss som intervjuare och 

intervjuobjekten. Det här är dock endast någon som framgick i de personliga intervjuerna 

medan de datorstödda intervjuerna inte alls gav samma flöde mellan frågorna där även 

känslor och chansen att tolka kroppsspråk uteblev.  

 

Intervjuguiden är uppbyggd utifrån en lista med specifika frågor där fokus riktas mot den 

intervjuade personens ståndpunkter, och där han eller hon får möjlighet att röra sig i olika 

riktningar utifrån vad personen upplever är relevant och viktigt (Bryman & Bell, 2011). De 

teman som berörs har byggts upp efter den teoretiska referensramen där de inledande 

frågorna kretsar kring organisationens uppbyggnad, för att sedan ställa uppföljande frågor 

som djupare berör organisationens interna kultur och identitet. Vidare berörs frågor kring 

Corporate Storytelling, om, hur och i vilken mån företaget använder 

kommunikationsverktyget. Därefter behandlas rekrytering som område för nya medarbetare 

till organisationen. Slutligen avrundas intervjun med frågor som berör organisationens 

framtida utveckling. Löpande i intervjuguiden ges plats för preciserande frågor där vi som 

intervjuare fick chans att ställa följdfrågor som exempelvis frågan; hur reagerade du då? Vad 

tyckte dina medarbetare om det? Det här var frågor som gav djupare förståelse och detaljer 

kring hur organisationen ter sig i verkligheten (Denscombe, 2009). 

  

3.6 Genomförande av intervjuer 

Utifrån den urvalsram som valdes för studien fann vi ett femtiotal designbyråer som var 

lämpliga för att medverka i studien. Första steget blev att ta mailkontakt med samtliga 

kandidater där en kort beskrivning av uppsatsens syfte presenterades samt en förfrågan om 

viljan att medverka i studien ställdes. Av de femtio stycken tillfrågade designbyråerna fick vi 

svar från totalt 18 stycken. Tre av dessa bokades in för ett personligt intervjutillfälle. Åtta 
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stycken byråer ville medverka men kunde ej avsätta tid för en personlig intervju. Där av 

valdes datorstödda intervjuer via e-postkorrespondens som metod. De resterande sju byråerna 

som svarade meddelade att de ej var intresserade av att medverka på grund av tidsbrist. Ett 

bortfall skedde senare i de datorstödda intervjuerna då två stycken byråer aldrig återkopplade 

med svar på de utskickade frågorna samt att två stycken byråer skickade in sina svar efter 

utsatt slutdatum för datainsamlingen.  

 

De slutliga intervjuobjekt som deltog i studien var;  

Personliga intervjuer - Pond, Kurppa Hosk & Super Tuesday,  

Datorstödda intervjuer - The Plahn, Spoke Digital Agency, SNASK & BVD. 

 

Den totala tiden för insamlandet av det empiriska materialet var en tidsram på en månad. De 

personliga intervjuerna följdes upp genom e-postkorrespondens där följdfrågor efter 

transkribering av de inspelade intervjuerna genomfördes. De datorstödda intervjuerna som 

skedde via e-postkorrespondens fick först svara på intervjuguiden och där vi sedan fick ställa 

följdfrågor utifrån deras svar. Här blev det en markant avsaknad av naturlig kommunikation 

där känslor, kroppspråk och spontana följdfrågor uteblev. 

 

Bearbetning av det empiriska materialet som samlas in har gjorts genom transkribering av de 

inspelade personliga intervjuerna samt genom en sammanställning av de erhållna datorstödda 

intervjuerna genom e-postkorrespondens. Samtliga personliga intervjuer spelades in med en 

diktafon efter godkännande från de tre intervjuobjekten. Därefter transkriberades materialet 

och tolkades. Att spela in intervjuer är att föredra då det ger utrymme för intervjuarna att 

fokusera helt på personen som intervjuas samt att ge plats för både det som sägs och hur det 

sägs (Bryman & Bell, 2011). Det ger en möjlighet för permanent och fullständig 

dokumentation av intervjuerna (Denscombe, 2009), samt en möjlighet att gå igenom 

materialet flera gånger vilket är positivt då det är önskvärt vid tolkande och analys av 

materialet (Bryman & Bell, 2011). Nackdelen med att endast använda sig av en ljudupptagare 

och inte inspelning av videotyp är att det endast fångar de talande orden och inte det icke-

verbala och andra kontextuella aspekter under intervjuprocessen. Denna faktor anser vi dock 

inte som avgörande för tolkandet av vårt empiriska material då det endast skulle särskilja våra 

personliga intervjuer och de datorstödda intervjuerna ännu mer. För att förhindra att 

personerna som intervjuades inte skulle hämmas av inspelningsutrustningen och skulle känna 
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obehag eller oro fick de först frågan om det kändes bra och de blev därefter väl informerade 

när diktafonen sattes på och stängdes av (Denscombe, 2009). 

 

Efter transkribering och samanställning av det empiriska materialet har respektive 

intervjuobjekt fått sin intervju skickad till sig via e-post där de fått möjlighet att se om den 

bild vi skapat oss av dem verkligen stämde överens med deras egen.  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

När det talas om en studies reliabilitet innefattar det studiens tillförlitlighet, vilket är om 

studiens resultat skulle kunna återskapas vid en annan tidpunkt och av andra personer. Det 

här är något som påverkas av ifall intervjuobjekten förändrar sina svar under intervjuns 

genomförande samt beroende på vem som utför intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). 

Studiens överförbarhet ses som relativt opålitlig då den endast ser till hur Corporate 

Storytelling används i de byråer som studerats. Frågor som kan ställas är huruvida resultatet 

skulle bli densamma i en annan kontext eller situation, eller i samma kontext men vid en 

senare tidpunkt. Skulle samma studie göras i samma kontext men vid en senare tidpunkt 

skulle resultatet troligtvis bli densamma, men det skulle förmodligen inte bli samma resultat 

om samma studie skulle göras i en annan kontext. Dock så kommer intervjuerna vara svåra 

att replikera helt då de personliga intervjuerna gjorts enligt en semistrukturerad metod där de 

följdfrågor som ställdes och de reaktioner som skapades går troligtvis inte att återskapa på 

samma sätt igen. Det här gör att reliabiliteten blir lägre (Bryman & Bell, 2011).  Däremot 

ökar reliabiliteten för de intervjuer som skett via e-postkorrespondens då variationen i 

frågorna inte blir lika stor och då frågorna alltid framställs på samma sätt. Skulle samma 

frågor skickas ut igen till respektive intervjuobjekt kommer förmodligen samma svar att ges 

igen (Trost, 2010).  

 

Validitet har att göra med en studies giltighet, det vill säga dess sanning och styrka bakom 

studien. Det handlar om att en metod verkligen undersöker det den är tänkt att undersöka. Om 

resultatet går att mäta i siffor blir forskningen giltig, det vill säga att den får en hög validitet 

(Kvale & Brinkman, 2009). Då denna studie genomförs utifrån en kvalitativ ansats blir 

resultatet ogiltigt då resultatet inte går att redovisa med siffror, där av blir validiteten låg.  
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Att samtliga intervjuobjekt fick ta del av en sammanställning av det empiriska materialet och 

godkänna att bilden av organisationen stämmer ökar validiteten för studien, En faktor som 

gör att validiteten minskar är att resultatet samt de slutsatser som vi kommit fram till i studien 

är svåra att generalisera på alla organisationer (Bryman & Bell, 2011).   

 

3.8 Kritik till metod 

Kritik som kan ges till kvalitativ forskning är att den kan bli för subjektiv. Resultatet kan ofta 

byggas på forskarnas egna uppfattningar och vad som anses viktigt och betydelsefullt för 

dem. Det beror på att en kvalitativ forskning ofta är ostrukturerad och beroende av 

författarens egen uppfinningsrikedom och ofta är inriktat på hans eller hennes egna intressen, 

vilket gör att det sällan kan göras en upprepning av undersökningen (Thurén, 2007; Bryman 

& Bell, 2011).  I vårt valt av semistrukturerade intervjuer och datorstödda intervjuer fanns det 

en risk att vi som intervjuare har riktat våra frågor på ett subjektivt sätt och utifrån vårt eget 

intresse istället för studiens syfte och därigenom påverkat utfallet av intervjuobjektens svar. 

Vi har försökt motverka detta genom att endast basera intervjuguiden på teorier samt att inte 

ställa för ledande frågor.  

 

Ytterligare en problematik med val av metod i denna studie blev att insamlandet av det 

empiriskt material skedde på två olika sätt, via personliga intervjuer och via datorstödda 

intervjuer. Situationen och frågorna blir därför inte lika för alla intervjuobjekt. De 

genomförda semistrukturerade intervjuerna har en otrolig styrka i att de visar den totala 

situationen, det ger oss en helhetsbild som ger en ökad förståelse för sammanhang och sociala 

processer. Denna helhetsbild är något som saknas i intervjuerna som skett via e-

postkorrespondens då vi varken fick ta del av personligt uttryck, känslor eller dess omgivning 

(Holme & Solvang, 1997). Valet att genomföra intervjuer via e-postkorrespondens grundar 

sig i att vi ansåg att intervjuobjekten var intressanta för studien trots att de ej hade tid att 

träffa oss för en personlig intervju. Något vi märkte från olikheter i intervjuerna var att i de 

semistrukturerade intervjuerna gav intervjuobjekten mycket mer fylliga och detaljerade svar, 

vilket varit av betydelse för vidare analys. De datorstödda intervjuerna via e- 

postkorrespondens kunde kännas ganska korta i sina svar, det var svårare att förstå deras svar 

på djupet.  
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Att använda två olika intervju typer för att samla in data gör att det blir svårt för oss att finna 

och styrka mönster då de intervjuer som genomförts via e-postkorrespondens inte kan följas 

upp på samma sätt med följdfrågor samt att  känslor och kroppsspråk lyser med sin frånvaro. 

Ytterligare en nackdel vi upplevt med datorstödda intervjuer var att intervjuobjektens 

engagemang avtog under intervjuförloppet vilket gjorde att vissa svar inte blev så detaljerade 

som vi önskat och att svaren ibland drog ut på tiden. Vissa intervjuobjekt tog lång tid på sig 

att svara vilket gjorde att korrespondensen kändes något utdragen. Som Bryman & Bell 

(2011) tar upp så tenderar datorstödda intervjuer att ha ett högre bortfall jämfört med 

personliga intervjuer.  

 

Det materialet som samlats in under intervjuerna är baserade på det intervjuobjektet säger 

snarare än vad han eller hon gör i praktiken. Den kritik som kan ges till att endast välja 

intervjuer som metod och inte kombinera dessa med observationer är att; en lös koppling kan 

ske mellan det som sägs och det som görs i praktiken och där av inte helt återspegla 

sanningen (Denscombe, 2009). Vi som intervjuare kan därför aldrig vara helt säker på att det 

som sägs i det empiriska material verkligen stämmer med verkligheten då vi inte genomför 

någon observation hos designbyråerna. Ett komplement till intervjuerna som exempelvis 

observationer på arbetsplatserna samt en enkätuppföljning eller intervju med anställda hade 

kunnat vara ett bra alternativ för att säkerhetsställa att det som ledaren säger stämmer med 

verkligheten.   
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4 Resultat 

 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet som samlats in via semistrukturerade 

intervjuer och datorstödda intervjuer med designbyråerna Pond, Kurppa Hosk, Super 

Tuesday, The Plahn, Spoke Digital Agency, SNASK och BVD att presenteras. Dispositionen 

kommer att vara uppbyggd kring utvalda nyckelområden som är i enlighet med 

intervjuguiden. Varje område innehåller korta citat med förklaringar. Anledningen till att 

citaten kan tyckas vara av talspråkskaraktär är för att de är direkt tagna från det 

transkriberade materialet från intervjuerna. För den som vill ta del av en sammanställning 

av intervjumaterialet se Bilagor 3 - 9. 

 

4.1 Presentation av organisationerna 

4.1.1 Pond – Dan Josefsberg 

Pond grundades kring år 2000 och startade som en förpackningsdesign- och 

förpackningsinnovationsbyrå. Deras huvudsakliga syfte var då att de skulle arbeta med “fast 

moving consumergods” och hjälpa till med differentiering på marknaden. För fem-sex år sen 

bestämde de sig för att stöpa om Pond och bli en innovation- och designbyrå, främst för att 

möta ett stort behov inom innovation. Idag sitter Dan Josefsbergs som VD för byrån som 

består av 75 stycken anställda (Pondsthlm.com, 2015-05-01). 

 

4.1.2 Kurppa Hosk – Malin Bugge 

Kurppa Hosk är en varumärkes- och designbyrå som grundades för cirka sju år sedan.  De 

fokuserar på att hjälpa företag definiera dess varumärke och design för att stärka relationerna 

med deras kunder och användare. Kurppa Hosk har idag cirka tjugo stycken anställda och 

arbetar med digitala och fysiska kanaler och plattformar för att utveckla varumärkesstrategier 

(Kurppahosk.com, 2015-04-22).  

 

4.1.3 Super Tuesday – Simon Kamras 

Super Tuesday är en strategisk designbyrå som har funnits sedan år 2012. Byrån startades 

upp av Simon Kamras och Yashar Niknam och har i dagsläget åtta stycken anställda. Teamet 

består av en projektledare, två produktionsledare och fem designers.  Deras huvudsakliga 

inriktning är förpackningsdesign och grafiska identiteter (Kamras, 2015). 
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4.1.4 The Plahn – Åsa Plahn 

The Plahn är en Full Service Byrå som grundades 2009. Byrån består av de två grundarna 

(och har ingen övrig personal). Byrån tar fram kommunikationsstrategier för hur företag kan 

förbättra sina affärer (Plahn, 2015). 

 

4.1.5 Spoke Digital Agency – Peter Påhlman 

Spoke är en digital byrå som sedan 2008 arbetat med att ta fram unika och interaktiva app - 

och webblösningar. I nuläget består Spoke av två̊ anställda samt en praktikant på̊ 

halvårsbasis. Företaget är privatägt av Eric Svensson, som basar för den tekniska 

utvecklingen, och Peter Påhlman som är kreativt ansvarig (Påhlman, 2015). 

 

4.1.6 SNASK – Fredrik Öst 

SNASK har funnit sedan 2007 och har i dagsläget nio stycken anställda: Tre grundare som 

arbetar som creative directors, tre designers och tre producenter (Öst, 2015). 

 

4.1.7 BVD – Diana Uppman 

BVD är en design- och varumärkesbyrå som har funnits sedan 1996. De är totalt nitton 

stycken anställda. De arbetar med identiteter, förpackningar, butiker och innovation (bvd.se, 

2015-05-22). 

 

4.2 Redovisning av insamlad data 

4.2.1 Organisationskultur 

I början av intervjuerna ställdes frågor kring organisationernas interna kultur och hur de 

förmedlar sina interna visioner till medarbetare. Intervjuobjekten fick svara på vad de ansåg 

att deras medarbetare var medvetna om, deras vision och deras mål samt hur de på bästa sätt 

stärker upp sin organisation internt.  

 

”Så det skulle jag säga att kulturen är, att man ska vara tydlig med att man löser 

riktiga problem och att balansen är att nivån på jobbet ska vara sjukt 
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hög samtidigt som det ska vara jävligt roligt på riktigt. Inte ett jobb där alla säger 

att det är en så rolig arbetsplats, utan vi vill verkligen att det ska vara det.” 

– Simon Kamras, Super Tuesday 

 

 

”För mig är det mycket av det som gör att jag trivs så bra här, kulturen just. Den 

är otroligt ambitiös. Alla som jobbar här är hårt arbetande individer som när det 

krävs sitter de sena kvällar eller helger och så där för att man brinner så mycket 

för det man gör och älskar att leverera det bästa. Så har man inte det i sig har 

man väldigt svårt att trivas här och bli kvar här i förlängningen. … Det är också 

vänlig och samarbetsorienterad kultur, så det är inte så att, på vissa byråer där 

jag varit tidigare har det varit väldigt snedfördelat där vissa jobbar väldigt hårt 

och vissa har en väldigt behaglig tillvaro. … Så det är väldigt schyst och 

solidarisk kultur och sen har vi också väldigt kul. Mycket så här att vi har en 

väldigt sjuk humor och är väldigt sammansvetsade.” 

       – Malin Bugge, Kurppa Hosk 

 

”Så själva stämningen är avslappnad och välkomnande, men därmed sagt att när 

vi jobbar så är det fullt fokus. Vidare är vi väldigt medvetna kring vad för slags 

personligheter som funkar hos oss – trots att vi jobbar med teknisk utveckling så 

är vi måna om att i första hand hitta personer att jobba med som inte utstrålar 

klassisk tekniker. Hellre än allmänt kulturintresserad person än en insnöad 

datatekniker, och hellre än ambitiös konstnär än en nitisk Berghs-utbildad 

formgivare som är expert i Photoshop men helt fantasilös i övrigt.” 

– Peter Påhlman, Spoke Digital Agency 

 

”Kultur är väldigt svårt att ta på, eller beskriva på det sättet men jag tror att alla 

känner att vi har en stark kultur, de flesta i alla fall. Sen har vi rätt så många nya 

också. Men vi har en stark kultur på Pond. Vi har väldigt lojala medarbetare, vi 

har nästan ingen personalomsättning alls och en del av det tror jag har att göra 

med den kultur som vi har. … En av de bärande idéerna för mig och vad det 

gäller Pond är att vi ska vara ett högpresterande men humant företag och det vill 

vi ska genomsyra allt. … Det ska vara ett skönt sammanhang att vara i, lite som 

en familj.” 
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                                                                                                – Dan Josefsberg, Pond 

 

För samtliga intervjuobjekt är kulturen inom organisationen en viktig aspekt för att trivas och 

kunna utföra ett bra arbete. Det handlar om att kunna passa in och leva i kulturen som finns 

och att hitta en nivå i arbetsplatsen där det är roligt samtidigt som alla presterar på hög nivå.  

 

”Jag tror det kommer ganska automatiskt så fort de kliver in här. Vi har lagt ner 

oerhört mycket tid och resurser exempelvis på själva kontoret och dess inredning. 

Man ska på något sätt “känna” att det här är ett kreativt, drivet och mycket väl 

genomtänkt ställe.” 

– Peter Påhlman, Spoke Digital Agency 

 

”Vi lever den, pratar och utvärderar vår filosofi, bjuder in externa talare som i 

någon vinkel lever/arbetar i vår anda. Hela vår arbetsprocess är vår filosofi. Vi 

tror inte på att berätta i ord massor av värderingar och vad som vi står för. Vi vill 

exemplifiera och leva den.” 

                                                                                                 – Diana Uppman, BVD 

 

För att kunna trivas och leva kultur så gäller det att organisationen förmedlar sin interna 

vision, värderingar och mål till sina anställda. Det är något som samtliga intervjuobjekt ansåg 

som viktigt för att få med alla medarbetare på ”tåget”.  

 

4.2.2 Corporate Storytelling inom organisationer 

Vidare i intervjuerna frågades frågor kring designbyråernas relation till Corporate 

Storytelling. Det visade sig att sex av sju intervjuobjekt använder Corporate Storytelling som 

kommunikationsverktyg. Fyra av de sex som använder Corporate Storytelling använder 

verktyget som en medveten och aktiv process i sin organisation. Den designbyrån som inte 

använde Corporate Storytelling som kommunikationsverktyg ansåg att behovet av det inte 

fanns då det endast var två stycken anställda.  

 

“Oftast är alla på SNASK med på Storytelling både internt såväl som 

motivationsmässigt. Gällande att skapa gemenskap så tror jag det är hela 

SNASK’s Storytelling som lockar och engagerar.” 
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                                                                                                    – Fredrik Öst, SNASK  

 

“Vi gillar att berätta istället för att instruera, och gillar att visa lösningen istället 

för problematiken, och där är Storytelling ett bra verktyg. … De skapas ofta i 

stunden. Sällan något planerat.” 

– Peter Påhlman, Spoke Digital Agency 

 

 

“Vår story är vår kultur och hur vi lever den ligger inom samma story. ... Just nu 

bygger vi en visuell och med ord liksom kulturbärande Storytelling. … En metod 

som kombinerar det funktionella och emotionella i en berättelse. Den skapar 

intresse om den är rätt utförd. … De uppkommer i kundmöten, interna möten, 

föredrag, konferenser, löpande i vårt arbete. “ 

                                                                                              – Diana Uppman, BVD 

 

Resterande två av de sex designbyråer som använder Corporate Storytelling som 

kommunikationsverktyg använder det dock omedvetet. Det vill säga att det har berättelser 

som florerar intern inom organisationen från ledare till medarbetare men även medarbetare 

emellan. Att skapa berättelserna är alltså ingen aktiv process men är något som ändå finns 

naturligt och som blir en del av organisationen och den kultur som medarbetare får ta del av.  

 

“Det här är ett nytt sätt att tänka för mig att prata om intern Storytelling. Jag har 

inte funderat så mycket på det förrän ni hörde av er. Men man inser att det är 

viktigt och att vi faktiskt håller på med det utan att veta om det. Och att det fyller 

en funktion. Att det på ett skämtsamt sätt, eller lättsamt sätt faktiskt skolar in 

medarbetare i vår kultur genom att de tar del av de här historierna. Det var väl 

en aha-upplevelse för mig att förstå att vi gör det fast vi har ingen aning om det.” 

       – Malin Bugge, Kurppa Hosk  

 

“Det är inte så att vi aktivt bygger en story om det här men däremot så tror jag 

att det som är viktigt att skapa är en vi - mot - dem - känsla.  Jag vet inte om det 

är Storytelling men att vi måste definiera vilka vi är och vilka vi tävlar emot.” 

                                                                                – Simon Kamras, Super Tuesday 
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Flertalet av de berättelser som florerar internt i organisationerna härstammar från 

medarbetarnas personliga erfarenheter och sprids genom intern kommunikation. Nedan följer 

ett citat där Bugge från Kurppa Hosk beskriver hur deras interna berättelser bär på den kultur 

som råder inom organisationen. 

 

“Ja apropå Storytelling just så är det väl en del av Storytelling också. Att man 

kommer in i den där jargongen och förstår de interna skämten och så. … Vi har 

nog aldrig tänkt såhär att nu ska vi jobba med intern Storytelling men däremot 

när jag fick er förfrågan då om den här intervjun så tänkte jag på att det florerar 

ju ändå en del historier ändå som vi berättar för varandra och som vi berättar för 

våra kunder … Så det är verkligen Storytelling och något som också externt då 

men också mot nya medarbetare och så.” 

       – Malin Bugge, Kurppa Hosk  

 

Här är även ett exempel på där Dan Josefsberg på Pond beskriver hur berättelser även kan 

skapas i den kommunikation som sker mellan medarbetare. Det är något som sprider kulturen 

vidare internt. 

 

“Men det är inte så formaliserat utan det är mer något som sprids från person till 

person, och det är inte så medvetet från vår sida utan det är en del av kulturen på 

något sätt.”  

                                                                                              – Dan Josefsberg, Pond  

 

Intervjuobjekten fick även frågan om de ansåg att de berättelser som skapas och finns inom 

en organisation måste vara trovärdiga eller om de kan vara fiktiva. Den sammanfattade 

reaktionen från intervjuobjekten var att berättelserna ska spegla en trovärdighet och äkthet 

som stämmer överens med organisationens identitet. Fem av sju intervjuobjekt menade på att 

om berättelserna inte är sanna blir det svårt att i slutändan att föra vidare och generera en 

positiv effekt till organisationen.  

  

“Ja, absolut måste de vara sanna. Om det inte är sanna, måste de vara så 

skruvade så att de är självklart att det är absurt. Då fungerar en fiktiv berättelse.” 

                                                                                                  – Diana Uppman, BVD 
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“Sen får Storytellingen bli en mer naturlig del av det jobbet. ... Annars är risken 

att detta blir ett lager av osanning och att man ”försöker för mycket. … Det är 

väldigt viktigt att de är trovärdiga och sanna, extremt viktigt. Där är vi så pass 

ärliga att det som börjar här vet vilka vi är och det ska motsvara vad de tänkt sig 

om oss ” 

               – Simon Kamras, Super Tuesday 

 

“Definitivt trovärdiga, definitivt sanna om det utges för att vara sanning. Det här 

är jätteviktigt. … Så fort någon får en berättelse berättad för sig så blir det direkt 

personligt. Det blir som en konversation, och då måste det också vara äkta.” 

             – Peter Påhlman, Spoke Digital Agency 

 

Två av de sex intervjuobjekt som använder Corporate Storytelling menar att berättelserna inte 

nödvändigtvis behöver vara helt sanna och att de till en viss mån kan kryddas lite för att 

motivera och inspirera. 

 

“Ja jag tror inte man ska skarva för mycket, men absolut lite fiktiva. I slutet 

handlar det ju om att entusiasmera, motivera och inspirera. … Det är väl att hitta 

rätt balans mellan vad som är sant och visionen och den bilden man vill måla upp 

av sitt företag. … Och hur hittar du då balansen, för det får inte bli för tråkigt och 

det får inte bli för ouppnåeligt och orealistiskt. … Det är väl det som är 

utmaningen, att berätta en historia på ett sådant sätt att det känns på riktigt och 

man kan ta den till sig. Samtidigt som den är visionär, spännande och 

entusiasmerande.” 

                                                                                               – Dan Josefsberg, Pond  

 

 

“Alla rätter behöver lite salt och peppar. Men man får inte ljuga sig till fördärvet. 

Man måste såklart kunna backa upp. Vi kan backa upp våra historier med otroligt 

bra höjd på kvalitet i vårt arbete.” 

– Fredrik Öst, SNASK 

 

Fem av sju intervjuobjekt ansåg att de berättelser som florerar inom organisationen måste 

vara sannhetsenliga för att kunna förmedla rätt kultur till de nya medarbetarna.  



Corporate Storytelling   Gustafsson & Petrén 

 

 
 

31 

 

“Problemen uppstår nog snarare om man inte jobbar medvetet och strukturerat 

med historieberättandet. Jag tänker att det då kan bli svårt som arbetsgivare att 

bibehålla kontrollen över vilka historier som faktiskt berättas. (För historier 

sprids ju alltid ändå.) Risken är då att ”fel" sorts historier sprids, som inte alls 

förankrar värden eller kulturegenskaper som företaget vill bygga internt.” 

                   – Malin Bugge, Kurppa Hosk

  

Åsa Plahn arbetar på den designbyrå som inte aktivt använder Corporate Storytelling men 

som tidigare på annan arbetsplats haft erfarenhet av verktyget. Hon anser att det är ett 

komplext begrepp men ändå ett verktyg som kan gynna förmedlandet av en organisations 

interna kultur och kommunikation.  

 

“Det är svårt att prata om Storytelling som begrepp och verktyg – för det är i 

själva verket något som har med våra känslor att göra. Fluffigt och ogripbart. 

Risken är att det blir för strategiskt och effekten den omvända. Ett känslomässigt 

svalt förhållande till företaget. För att förverkliga och leverera på historien om 

företaget så ställer det höga krav på företagets ledare. Här gäller det att leverera 

på visionen, ett högre syfte och leva som man lär!” 

                    – Åsa Plahn, The Plahn  

 

4.2.3 Corporate Storytelling som strategi för organisationsstyrning 

Flera intervjuobjekt påpekade att användandet av Corporate Storytelling som verktyg växer 

sig större ju fler antal anställda organisationen har samt beroende på hur länge organisationen 

funnits. Det handlar om ledarens kännedom av verktyget och hur det kan användas.  

 

“Men jag tror även att det här med att arbeta med Storytelling kan bli väldigt 

spännande att granska i en organisation som har funnits lite längre, där 

historierna satt sig. Jag tror att för att historierna ska bli på riktigt så krävs det 

en viss tid, det tar tid att bygga en story. Det känns inte trovärdigt om storys föds 

för tidigt vi har bara funnits sen 2012, det vill säga till sommaren tre år, vilket gör 

att det är ganska kort tid för att det ska bildas en positiv story eller myt som 

verkligen handlar om oss. … Nackdel med att vara små är att när man är större 
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kan det vara enklare att få en skön distans, då man inte kommer lika nära 

varandra, blir flera lager emellan. I en mindre organisation tas det mer 

personligt.” 

                                                                                  – Simon Kamras, Super Tuesday 

 

“Kännedomen om fenomenet är låg och verktygen för att göra det bra är alldeles 

för få. I alla fall i små verksamheter som vår. … En av svårigheterna – speciellt 

om det är ett stort företag – är väl att samla in rätt historier som säger rätt saker. 

Historierna kommer ju att bygga på händelser som uppstår var som helst i 

organisationen, när som helst i tiden. Hur kommer man åt dem?” 

               – Malin Bugge, Kurppa Hosk 

 

Pond som är den designbyrå i studien som har flest antal anställda anser att behovet av rätt 

berättelser som florerar inom organisationen växer i takt med att antalet anställda ökar. Det 

läggs då större krav på ledaren att ansvara för att alla medarbetare ”är med på tåget”. 

 

“Det händer någonting när man kommer uppåt 35 anställda, än när jag kom in 

var vi 16. Det ställs nya krav och det är inte lika lätt att vara en synlig, 

närvarande chef när teamet växer sig för stort, och då måste man bygga sig 

någon form av, vi ska inte kalla det hierarki men man måste bygga någon form av 

ledarstruktur och det är det vi gjort. ” 

                                                                                              – Dan Josefsberg, Pond 

  

I intervjuerna med Simon Kamras och Peter Påhlman berättade de att de är så pass små som 

organisation att de i sitt dagliga arbete arbetar tätt inpå varandra och att de ständigt är 

uppdaterade i varandras arbete. 

 

“Vi kör lite Storytelling internt i och med att vi inte har avdelningar – vi sitter 

några få meter ifrån varandra typ 250 dagar per år och arbetar tätt 

tillsammans!”  

                                                                        – Peter Påhlman, Spoke Digital Agency  
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Dan Josefsberg är en av de ledare som i sin organisation valt att etablera Corporate 

Storytelling som ett styrningsverktyg för att kommunicera ut budskap till alla sina 

medarbetare.  

 

“Det handlar dels om att kommunicera och att upprepa vision och värderingar. 

Det handlar otroligt mycket om hur man leder, vad man pratar om i det dagliga, 

vilka beslut man tar. För de beslut man tar kan ju antingen förstärka eller krocka 

med de värderingar man har. Så det handlar o att ta beslut som förstärker den 

vägen man valt och de värderingar man har. Och sen tycker jag att den absoluta 

nyckeln är rekrytering.” 

                                                                                                 – Dan Josefsberg, Pond  

 

Han skapade ett sorts manifest som grundar sig i organisations vision och berättade historien 

om vilka de är så att alla medarbetare ska kunna vara en del av den.  

 

“Det vi gjorde i höstas var det att vi faktiskt skrev något som vi kallar ett 

”Creative manifesto” som vi spelade in som var fyra minuter långt, och som 

verkligen var ”The Pond story” och varför vi finns. Det byggde upp till vår nya 

vision som vi lanserade. Men detta verkligen att berätta Pond-historian och 

anledningen till varför vi går till jobbet varje dag.” 

                                                                                                 – Dan Josefsberg, Pond  

 

4.2.4 Viktiga faktorer vid rekrytering 

Samtliga intervjuobjekt talar om att personkemin är den viktigaste faktorn vid rekrytering. 

Det handlar om att personen ska kunna passa in i organisationen med dess kultur, klimat och 

medarbetare.  

 

“De som söker sig hit är helt olika personligheter och ska så vara. Men vi har en 

gemensam nämnare. Vi brinner för vår kultur på samma sätt. … Att de går igång 

på vår kultur. Det ska synas i ögonen och på kroppspråket. ” 

                                                                                                  – Diana Uppman, BVD 
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“Vi är lite som ett popband som tar in en ny trummis, det är trummisen som får 

anpassa sig. … Personkemin är alltid viktigast. … Vi vill ha personer med eget 

driv, egna idéer och egna viljor” 

– Peter Påhlman, Spoke Digital Agency 

 

 

Flera intervjuobjekt förklarar att de redan under en rekryteringsprocess kan känna om 

personen kommer att passa in i organisationen och i framtiden komma att blir en förmedlare 

av den interna kulturen. Fredrik Öst pratar om att det är oerhört viktigt för dem på 

designbyrån SNASK att hitta en person som vill vara en del av deras identitet och 

värderingar.  Även Diana Uppman talar om att de vill finna en person som går igång på deras 

kultur och det ska synas redan under rekryteringsprocessen.  

 

“Och då letar ju vi efter designers som liksom har en sån stil och som kan passa 

in i vår portfölj så, men sen är det ju viktigt att personligheten stämmer också och 

det får man ju försöka känna i en här intervju situation. … Men mest tycker jag 

man märker det i en intervju situation om någon är en Kurppa Hosk person eller 

inte. … Men sen letar vi efter det här drivet, ambitionen, viljan att vilja göra sitt 

bästa. … Och sen tror jag också att vi letar efter sköna personer som kan 

uppskatta den här humorn och klimatet som vi har på dagarna.” 

                     – Malin Bugge, Kurppa Hosk 

 

“Jag tror det är ganska svårt att överföra en kultur utan en kultur måste 

upplevas. Man måste känna att man gillar det och vill bli en del av det. Sen är det 

så att vi anställer också folk där vi känner från början innan vi ens har anställt 

dem att det här kommer bli kulturbärare, för alla är inte kulturbärare, alla är inte 

ambassadörer. Däremot måste de flesta, eller nästan alla dela våra värderingar i 

stort, men man kan inte förvänta sig att alla ska vara kulturbärare, utan det ser vi 

ganska tidigt i en rekryteringsprocess att den här personen kommer inte bara 

passa in och förstärka vår kultur utan den kommer också vara en bärare av hela 

vår kultur. Det är viktigt att anställa sådana människor som verkligen kan göra 

skillnad.” 

                                                                                                – Dan Josefsberg, Pond  
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Dan Josefsberg beskriver hur Pond lägger stor vikt vid att snabbt få in en ny medarbetare in i 

organisationen och “kasta dem rakt in i hetluften”. Han menar på att det inte finns något 

bättre sätt att lära känna en organisations kultur och dess medarbetare än att tvingas in i 

projekt och lära sig att samarbeta tillsammans som ett team.  Dan Josefsberg förklarar att 

överföra en kultur är ganska svårt och att den måste upplevas personligen för att kunna tas an 

på riktigt. 

 

“Vår erfarenhet är att det bästa sättet att komma in på är att kastas rakt in i 

hetluften. … Det är så du lär dig känna människor på ett naturligt sätt. … Vi tror 

att det är en väldigt viktig motivationsfaktor att känna att de som sitter runt dig är 

människor som du skulle kunna tänka dig att bli kompis med. Vi gör det som en 

sluttamp i våra intervjuprocesser, att personen får gå runt och äta lunch med 

kollegorna, det är lite det där ”Christmasparty-testet”, att kan du tänka dig att 

sitta fem timmar på en julfest och bara snacka.”  

                                                                                                – Dan Josefsberg, Pond  

 

En viktig faktor för samtliga intervjuobjekt är att nya medarbetare redan i 

rekryteringsprocesser visar att det kan bli en del av kulturen och att en potential ska finnas för 

personen att bli en kulturbärande ambassadör för organisationens identitet och värderingar.  

 

4.3 Sammanfattat resultat 

Ur de empiriska data som samlats in och analyserats kan följande resultat urskiljas.  

För samtliga intervjuobjekt är kulturen inom en organisation en viktig aspekt, det handlar om 

att kunna passa in och leva i den kultur som råder. Det gäller att organisationer förmedlar den 

interna visionen, dess värderingar och mål till sina medarbetare för att de ska kunna trivas 

och leva i kulturen.  

 

Genom intern kommunikation sprids medarbetarnas personliga erfarenheter och blir till 

interna berättelser som florerar inom organisationen. Hur berättelserna sedan används skiljer 

sig dock från organisation till organisation. En sammanställning av det empiriska materialet 

visar att sex av sju intervjuobjekt använder Corporate Storytelling. Fyra av de sex som 

använder Corporate Storytelling använder det medvetet och aktivt i sin organisation. 

Resterande två av de sex intervjuobjekt använder Corporate Storytelling omedvetet i form av 
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berättelser som florerar internt mellan medarbetarna i organisationerna. Den designbyrå som 

inte använder sig av Corporate Storytelling som verktyg gör det med anledning att det endast 

är två anställda och anser att behovet inte ännu finns.  

 

De två organisationer som påstår sig inte aktivt arbeta med Corporate Storytelling som 

kommunikationsverktyg har ändå berättelser som florerar mellan ledare till medarbetare samt 

medarbetare emellan. Berättelser kommer alltid finnas inom en organisation men det blir upp 

till ledaren att besluta om organisationen ska arbeta aktivt med att använda berättelserna som 

ett medel för förmedlandet av organisationens kultur och identitet.  

 

Det visas också att trovärdigheten i berättelserna spelar stor roll i spridningen av dem inom 

en organisation. Fem av sju intervjuobjekt tror att icke sanna berättelser blir svåra att föra 

vidare och ta till sig, samt att de i slutändan ska generera en positiv effekt. De två 

organisationerna som inte höll med anser att berättelserna tål att överdrivas för att motivera 

och inspirera anställda.  

 

Samtliga intervjuobjekt anser att personkemin vid rekrytering blir en avgörande faktor för att 

personen ska kunna passa in och leva i organisationens kultur och identitet. Målet är att finna 

en kulturbärare som kan agera kärl för fortsatt spridning av den interna kulturen.  
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5 Analys 

 

I följande kapitel kommer en analys av resultatet att presenteras samt ställas mot den 

teoretiska referensramen. Dispositionen kommer vara uppbyggd efter samma utvalda 

nyckelområden som använts i resultat. 

 

5.1 Organisationskultur 

Kultur inom en organisation är som mest användbar när det hjälper individer att förstå det 

dagliga arbetet inom organisationen, både gömda och komplexa aspekter (Schein, 1997). Det 

visas ur det empiriska materialet att samtliga intervjuobjekt anser att kulturen inom en 

organisation är nyckeln till ökad trivsel och gemenskap på en arbetsplats. Det är viktigt att 

alla som arbetar både lever och andas kulturen. Jordan (1996) påpekar att medarbetarna inom 

en organisation måste dela idéer och beteenden för att en gemensam kultur ska kunna skapas. 

Diana Uppman påpekar är det viktigt att alla medarbetare lever efter den organisations kultur 

som råder och vet vad den står för. Det handlar även om det som Malin Bugge talade om, att 

skapa rätt värden och kulturegenskaper inom organisationen för att den ska stärkas internt.  

 

Som Lloyd (2000) beskriver det, ger en central mekanism som Corporate Storytelling en 

organisation ett gemensamt internt språk. Även Schein (1997) poängterar att nyckeln till att 

förstå kultur inom en organisation är att ta del av dess grundläggande antaganden, hur de tar 

sig an i praktiken samt det gemensamma språket. Aspekten kring ett gemensamt språk kan 

härledas till intervjun med Malin Bugge, där den humoristiska jargongen inom teamet är a 

och o för att få medarbetarna att trivas och för att utföra ett bra arbete. De har skapat ett 

gemensamt språk genom utbyte av erfarenheter och kunskap.  

 

5.2 Corporate Storytelling inom organisationer 

Åsa Plahn berättar i sin intervju att begreppet Corporate Storytelling kan vara ett svårt och 

komplext begrepp som är svårt att greppa men som vid användandet gynnar organisationens 

förmedlande av den interna kulturen till medarbetare. Det empiriska materialet visar att sex 

av sju intervjuobjekt använder Corporate Storytelling, där fyra av dessa sex använder det som 

ett aktivt kommunikationsverktyg. De resterande två designbyråerna har berättelser som 

cirkulerar internt i organisationen men det sker omedvetet och budskap i berättelserna har 

inte strategiskt designat för att medvetet fylla någon funktion. I intervjuerna med Malin 
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Bugge och Simon Kamras ansåg de själva att de inte använde sig av konstruerade berättelser 

som en aktiv process, dock så visste de båda organisationerna att ett antal interna berättelser 

ändå florerar runt och berättas både medarbetarna sinsemellan, men också utåt mot kunder. 

Enligt Blair (2006) är användandet av berättelser något som alltid florerar inom 

organisationer och blir det som fångar organisationens essens, delas och förs vidare. Som 

Malin Bugge berättade är Corporate Storytelling något som de inte funderat särskilt mycket 

på men något de inser att de faktiskt håller på med och som fyller en viktig funktion. Hon 

säger att det är ett verktyg som de med fördel borde använda för att skola in medarbetare i 

deras kultur genom att ta del av Kurppa Hosks historier. Som Lloyd (2000) poängterar 

innehåller kommunikationsverktyget Corporate Storytelling olika värden som utifrån 

berättarnas perspektiv kan tolkas och på olika sätt överföras. En tolkning som görs är att om 

Malin Bugge skulle införa Corporate Storytelling som ett aktivt kommunikationsverktyg 

inom sin organisation skulle de kunna utifrån sitt perspektiv skräddarsy berättelser för att 

använda vid inskolning av nya medarbetare.  

 

Som Malin Bugge berättade så har de berättelser som florerar hos Kurppa Hosk fötts ur 

verkliga extrema händelser, berättelser som speglar deras ambitiösa driv. Det här är något 

som även Denning (2006) poängterar då han beskriver att det inte finns något rätt eller fel i 

hur en berättelse ska framställas eller skapas. Berättelserna förstärker hur Kurppa Hosk är 

som organisation, att man förväntas kavla upp ärmarna och arbeta hårt. Som Kaufman (2003) 

skriver kan berättelserna skapas från något som från början kan kännas och ses som ett 

misslyckande, vilka flera av Kurppa Hosks berättelser konstruerats genom. Ett exempel är där 

personer arbetat hela dygn inför en viktig presentation, det är inte något Kurppa Hosk står för 

i sina värderingar eller vill ha i sin kultur men där berättelserna visar på hur det dagliga 

arbetet inom byrån ter sig. Dessa händelser blir till standard berättelser som i slutändan bär på 

budskapet att de inom organisationen arbetar hårt. Där av kom berättelserna att återberättas i 

ett lärande syfte för både nya och gamla medarbetare vilket är något som Kaufman (2003) 

lyfter som en fördel med Corporate Storytelling. Det kan även göras för att ge en resonans till 

organisationens verklighet (Auvionen, Aaltio & Blomqvist, 2013).  

 

Kaufman (2003) tar upp en viktig aspekt där hon poängterar att fel berättelser kan skada en 

organisations rykte och det ibland kan vara baksidan av den makt som Corporate Storytelling 

har.  Svårigheten blir då som Dan Josefsberg berättade i sin intervju att det inte går att fullt ut 

kontrollera vilka berättelser som sprids mellan medarbetarna. Som Westbrook (2014)  skriver 
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handlar det också om att kunna identifiera rätt innehåll av berättelserna och leverera dem på 

rätt sätt för att de inte ska misstolkas och bli ihågkomna felaktigt.  

 

Majoriteten av intervjuobjekten ansåg att de berättelser som förmedlas bör vara sanna och 

trovärdiga för att en fortsatt spridning inom organisationen ska kunna ske. Det behövs för att 

verkligheten ska återspeglas i berättelserna och för att rätt budskap ska förmedlas. De 

berättelser som medarbetarna själva skapar grundas i deras individuella bild av 

organisationen vilket betyder att berättelserna inte alltid behöver vara helt sanna i praktiken 

(Boyce, 1996). Diana Uppman påpekar i sin intervju att det finns svårigheter i att använda 

just fiktiva berättelser i sin kommunikation. Hon menar på att dessa berättelser måste vara så 

pass fiktivt utformade och skruvade att det inte kan uppkomma någon som helst tvekan i om 

berättelsen är sann eller ej. Det mönster som kan urskiljas ur intervjuerna är att berättelser 

som vinklas på fel sätt kan lätt ge en felaktig bild av en organisation och dess ursprungliga 

budskap och identitet. En mer problematisk tolkning som kan utläsas ur intervjuerna visar att 

de två intervjuobjekt som kan tänka sig att krydda sina berättelser för att förstärka ett budskap 

till sina medarbetare kan gå till överdrift, vilken kan resultera i Dennings (2006)  resonemang 

att konsekvensen blir att berättelserna istället blir ineffektiva och där dess budskap radikalt 

kan ändras och bli till en nackdel för organisationen.  

 

5.3 Corporate Storytelling som strategi för organisationsstyrning 

McLellan (2006) beskriver att Corporate Storytelling är ett effektivt verktyg som strategiskt 

kan användas oavsett storlek och bransch på organisationen. Ur det empiriska materialet som 

samlats in påvisas det att storleken på organisationen har en betydelse i huruvida 

organisationen har ett behov av att använda Corporate Storytelling som en medveten strategi 

eller ej.  

 

I flera av de intervjuobjektens respons på frågan om de medvetet tillämpar Corporate 

Storytelling gavs svar att de ansåg att de ej var i behov av sådan typ av kommunikation då det 

är så pass små och har få anställda att nå ut till. Simon Kamras talar om att de är en relativt 

nystartad designbyrå. Han tycker att berättelser tar tid att bygga upp och det kan krävs flera år 

för att dessa ska kunna skapas intern och kännas både ärliga och trovärdiga för att bära med 

sig i en organisationskultur. Storleken på organisationen och beroende på hur länge den 

funnits vägs in i behovet av att behöva berättelser. Antal berättelser som skapas växer i takt 
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med hur länge organisationen funnits och därmed växer också behovet i att kunna kontrollera 

dem. Peter Påhlman och Simon Kamras menar på att i en liten organisation är alla delaktiga i 

de processer som pågår vilket gör att alla naturligt präglas i skapandet av en gemensam kultur 

och identitet utan att behöva väva in det i berättelser. Det kan krävas en viss tid för berättelser 

att skapas, det handlar om att berättelser måste födas naturligt in i organisationen, vilket är 

något som kan styrka ett samband av att de intervjuobjekt som inte medvetet arbetar aktivt 

med Corporate Storytelling är de byråer som funnits kortast tid som organisation. Dan 

Josefsberg berättade att när de under årens gång växte som organisation till sina idag 75 

stycken anställda så växte även behovet av att kunna nå ut och kommunicera med samtliga 

anställda. De valde då att skapa ett skriftligt och inspelat manifest, en så kallad “The Pond 

Story” som är en berättelse med dess långa historia samt budskapet som förklarar varför de 

finns och vart de vill nå. Syftet med Ponds berättelse var och är att få medarbetarna hängivna 

organisationens mål och vision, men även för att minimera risken att fel berättelser skapas 

som kan ge negativ påverkan på organisationen.  

 

Dan Josefsberg menar på att det handlar om att ständigt upprepa organisationens vision och 

värderingar för att alla medarbetarna skall bli dem hängivna, vilket är även något som 

Marshall & Adamic (2010) tar upp. Adamson, Pine, Van Steenhoven & Kroupa (2006) menar 

att när Corporate Storytelling används i strategiskt syfte ger det ökat fokus, möjlighet till att 

forma och inspirera medarbetare för att förverkliga organisationens mål och vision. Det här är 

även något som Simon Kamras tog upp i sin intervju att det krävs ett antal år för att en 

organisations historia ska bildas och för att man sen ska kunna forma berättelser att dela inom 

organisationen. En tolkning som kan göras är alltså att behovet av att medvetet konstruera 

och använda sig av Corporate Storytelling är beroende till förhållandet om organisationen 

växer i antalet anställda, samt hur länge de har funnits. En effekt av en växande organisation 

blir att det ställs högre krav på ledarens roll då den dagliga kontakten mellan ledare och alla 

medarbetare minskar.  Därför är berättelser ett bra verktyg för att upprätthålla den dagliga 

kommunikationen och försäkra sig om att alla medarbetare vet vad det arbetar för.  

 

 De beslut som ledaren väljer att ta i det dagliga arbetet skall förstärka den väg organisationen 

valt och genomsyras av de värderingar organisationen har (Carr & Ann, 2011). Det handlar 

om på vilket sätt ledaren väljer att leda och vilket fokus samtalen i arbetet har.  Dan 

Josefsberg förklarade att vid utformandet av sitt manifest byggde de berättelsen kring deras 

tidigare historia, erfarenheter och framgång för att sedan binda samman det med en framtids 
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vision om vart de vill nå. Målet var att belysa värdet av varför varje medarbetare går till 

arbetet varje dag. McLellan (2006) menar här att Corporate Storytelling är ett verktyg som 

löser problemet med att få med alla anställda på vägen mot målet och fungera som ett system 

för hågkomsten om varför uppgifter utförs. Som Dan Josefsberg förklarar skapas det en 

mening och motivation till att utföra uppgifter och ett sätt att alltid ha i åtanke för att minnas 

syftet med ens arbete. Ledarens sätt att involvera värderingar och känslor genom att berätta 

historier kan ha en stor effekt på medarbetarna (Auvionen, Aaltio & Blomqvist, 2013) vilket 

var målet med ”The Pond Story”. Det handlar om att utforma rätt budskap genom Corporate 

Storytelling för att lyckas sälja sin berättelse på ett professionellt sätt och som kan tas emot 

av medarbetarna (Carr & Ann, 2011).   

 

Som Malin Bugge beskriver kan utformandet av rätt budskap bli en problematik, speciellt 

inom större organisationer då det gäller att hitta rätt berättelser som förmedlar rätt budskap 

om den identitet som organisationen vill bära. Simon Kamras belyser i sin intervju att han 

anser att större organisationer ofta kan förstora sig själva i sina berättelser och visar något 

som inte är sant. För att motverka att dessa problem uppstår gäller det att ledaren har kunskap 

och erfarenhet av Corporate Storytelling och berättarteknik som metod (Denning, 2006). 

Enligt Kaufman (2003) kan nyckeln i skapandet av Corporate Storytelling vara att observera 

det dagliga arbetet och hitta dess egna berättelser som florerar mellan medarbetare.  

 

Den tolkning som kan utläsa av det empiriska materialet är att Fredrik Öst, Dan Josefsberg, 

Diana Uppman och Peter Påhlman som använder Corporate Storytelling internt som 

strategiskt verktyg har behov av att besitta konsten att kunna designa berättelserna. Som 

Denning (2006) beskriver så behövs denna kunskap för att kunna förstärka en organisations 

identitet och kultur.  Det empiriska materialet visar att en ledare behöver vara väl insatt i hur 

Corporate Storytelling fungerar för att kunna ta till vara på de händelser och berättelser som 

byggs upp inom organisationen. Det ställs därför krav på ledaren att den besitter rätt kunskap 

att kunna förstå organisations kontext för att kunna nå ut till sina medarbetare på ett 

personligt plan.  

 

En risk som finns vid användandet av Corporate Storytelling är att berättelserna kan bli för 

strategiska, det vill säga att medarbetarna inte kan ta till sig berättelserna formade i strategier 

på ett personligt plan (Adamson, Pine, Van Steenhoven & Kroupa, 2006). Som Plahn (2015) 

poängterar kan effekten bli den omvända om budskapet blir för konstruerat och tillrättalagt 
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som gör det svårt att ta till sig. Gränsen mellan att berättelser blir effektiva eller ineffektiva är 

därför hårfin, något som organisationen bör ha i åtanke vid användandet av Corporate 

Storytelling som internt verktyg.  Utöver det som tidigare påvisats i det empiriska materialet 

att berättelser ska grundas i att vara sanna och trovärdiga så måste berättelserna även vara väl 

förankrade i organisationens verklighet för att kunna fungera strategiskt inom en 

organisation.  

 

5.4 Viktiga faktorer vid rekrytering  

Kaufman (2003) påvisar att Corporate Storytelling som verktyg kan användas för att 

förmedla en organisationskultur både till de befintliga medarbetarna men även till 

nyanställda. Corporate Storytelling kan enligt Simon Kamras även användas för att locka till 

sig rätt person till att söka ett arbete och samtidigt definiera det unika med en organisation. 

Även Boyce (1996) styrker detta med sitt påstående att berättelser kan fånga det unika med 

organisationers identitet och är effektiva i implementeringen av nya medarbetare. Ett mönster 

som går att urskilja är att sex av sju intervjuobjekt anser att det är främst personligheten som 

är en avgörande faktor vi rekrytering.
 
Plahn (2015) var den enda som inte besvara frågan 

angående rekrytering vilket beror på att det endast är två anställda och avser inte att rekryter 

någon framöver.  

 

Dan Josefsberg förklarar att Pond under sina rekryteringsprocesser bedömer individen både 

på ett kompetensmässigt och personligt plan. Den tolkning som kan utläsas från samtliga 

intervjuobjekt är att kompetenskravet inte räcker ända fram för en individ att få ett jobb då 

även individens personlighet bedöms på ett lika stort, om inte större plan. Sole & G Wilson 

(2002) poängterar att Corporate Storytelling och användandet av berättelser är ett bra 

kommunikationsverktyg för att kunna dela den kultur som råder samt för att förmedla 

organisationens identitet till nya medarbetare. Samtliga intervjuobjekt berättade att det redan 

under rekryteringsprocesser kan avgöra om en person kommer att passa in i deras 

organisation och kultur eller inte. Dan Josefsberg talar om att han kan känna om en person är 

en kulturbärare eller ej, samt vem som kan representera och anamma företagets normer och 

värderingar på ett naturligt sätt. 

 

Schein (1997) menar att organisationer överlever genom att lära ut kulturen till de nya 

medarbetarna, vilket handlar om att den interna kulturen tar sig an socialt. Malin Bugge 
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berättade att när Kurppa Hosk ska rekrytera nya medarbetare är det viktigt att kandidaten 

under intervjuprocessen visar att den besitter egenskaper och personlighet som kan passa in i 

deras organisation. Ett sätt som en ledare kan säkerhetsställa att visionen och budskapet hos 

organisationen förmedlas på rätt sätt är att anställa de personer som bäst passar för 

organisationen (Marshall & Adamic, 2010).  Malin Bugge menar att det är en viktig faktor 

för att personen ska kunna anamma organisationskulturen men även för att trivas i teamet och 

jargongen på kontoret. Det måste alltså ske en kulturell matchning, vilket är en 

sammanslagning mellan individen som subjekt och organisationens pågående diskurser 

(Bergström & Knights 2006), det är då ett resultat av att medarbetaren besitter rätt kompetens 

och egenskaper för att vara mottaglig och delaktig i bärandet av organisationens berättelser 

(Carr & Ann, 2011). Malin Bugge förklarar att det handlar om förmågan att anamma det 

receptiva under en längre tid för att bli en del av organisationskulturen vilket även är något 

som styrks av Schein (1997) som menar på att det sociala utvecklandet pågår under en längre 

tidsperiod. Dan Josefsberg berättade att de i slutfasen av en rekryteringsprocess testar den 

kommande nyanställda genom att äta lunch med medarbetarna som ingår i organisationen i 

syfte att testa personens social kompetens. Där tvingas personen att genom socialisering 

formas och orienteras med medarbetarna där berättelser blir ett bra verktyg för att förmedla 

den interna kulturen och dess identitet. Som Schein (1997) påpekar är det viktigt att en ny 

medarbetare lär sig hur den rådande kulturen inom en organisation fungerar för att kunna 

förhålla sig till specifika problem och fatta beslut kring dem. På så vis lär sig den nyanställda 

att kommunicera inom gruppen och hur den ska handla i olika situationer, samt vad som är 

rätt och fel. Dan Josefsberg poängterar att resultatet av socialiseringsfasen i deras 

rekryteringsprocesser gör att medarbetarna lär sig förstå kulturen och bli organisationen mer 

hängiven. En tolkning som kan ges är att detta kan bidra till den låga personalomsättning 

organisationen har.  

 

Som Kaufman (2003) talar om att Corporate Storytelling som kommunikationsverktyg med 

fördel kan används i implementerandet av nya medarbetare och göra att en ny medarbetare 

fortare kan anamma organisationens rådande kultur och sprida den vidare. Det handlar om att 

redan i rekryteringsprocessen finna den person som har förmåga att kunna agera kulturbärare 

och fungera som en ambassadör för organisationens identitet och kultur genom 

organisationens interna berättelser. 
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6 Slutsats  

I det avslutande kapitlet kommer studiens syfte och problemformulering att presenteras samt 

de slutsatser som genererats från studiens analys och insamlad empiri. Det kommer även här 

ges förslag till vidare forskning.  

 

I uppsatsen var syftet att undersöka om och hur designbyråer använder sig av Corporate 

Storytelling i förmedlande av intern kultur till nyanställda. Genom att intervjua sju stycken 

designbyråer skulle studien svara på frågan: I vilken utsträckning arbetar designbyråer med 

Corporate Storytelling som kommunikationsverktyg i syfte att förmedla intern kultur till nya 

medarbetare? 

 

En slutsats som kan dras från studien är att majoriteten av intervjuobjekten använder och 

arbetar med Corporate Storytelling inom sin organisation. Användandet sker dock i olika 

grad vilket beror på ledarens kunskap om kommunikationsverktyget, hur länge 

organisationen har funnits samt hur många anställda en organisation har.  

 

Studien visar att Corporate Storytelling är ett komplext begrepp som flera intervjuobjekt har 

bristande kunskap om trots att de använde sig av berättelser intern inom sin organisation. 

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att Corporate Storytelling idag inte används som 

ett naturligt begrepp, trots att många har vetskap om hur berättelser framställs och förmedlas. 

Skulle begreppet användas som ett beskrivande ord för medveten kommunikation inom en 

organisation skulle fler människor få kunskap om dess möjligheter. Kunskapsbristen om 

Corporate Storytelling beror på ledares okunskap och oerfarenhet av begreppet och dess sätt 

att verka som kommunikationsverktyg.  

 

Studien visar att behovet av Corporate Storytelling växer i förhållandet till antalet anställda 

och beroende av hur länge organisationen har funnits. Den främsta orsaken till det ökade 

behovet ligger i att ledaren behöver verktyget för att nå ut och försäkra sig om att alla 

medarbetare bär på den interna kulturen och organisationens identitet som förmedlas genom 

berättelser. Det behövs för att den dagliga kontakten mellan ledare och medarbetare tenderar 

att minska i takt med att en organisation växer. Behovet av Corporate Storytelling växer även 

desto länge organisationen funnits då det ständigt skapas nya berättelser som över tid behöver 

kontrolleras för att inte ge organisationen negativ påverkan. 
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Studien visar att om ledaren skapar sanna och trovärdiga berättelser som är i enlighet med de 

normer och värderingar som organisationen har blir det lättare för medarbetare och 

nyanställda att på ett personligt plan ta till sig budskapet. Det gör även att förtroendet mellan 

ledare och medarbetare ökar. Stämmer inte de berättelserna som berättas överens med 

verkligheten i organisationen finns det en risk att det skapas en felaktig bild av 

organisationens budskap, vilket i sin tur leder till missuppfattningar och matchningen mellan 

den nya medarbetarens normer och värderingar stämmer inte överens med organisationens.  

 

Ytterligare en slutsats som kan dras från studien är att det som eftersöks i en 

rekryteringsprocess och för en långvarig anställning är att personen utöver rätt kompetens för 

tjänsten ska besitta en personlighet som passar in i organisationens kultur. Det handlar om att 

redan i en rekryteringsprocess kunna identifiera om en person är en kulturbärare eller inte. 

Det är en egenskap som behövs för att den nya medarbetaren ska vilja och kunna ta till sig 

kulturen i organisationen och förmedla den vidare. För att dela en kultur är Corporate 

Storytelling ett användbart kommunikationsverktyg för såväl nya som gamla medarbetare. 

Att använda Corporate Storytelling under rekryteringsprocesser gör att organisationen lättare 

kan hitta personer som passar in i organisationskulturen och lär sig att agera ambassadör för 

kulturen inom organisationen. Matchningen mellan organisationen identitet och personens 

identitet ökar trivseln på arbetsplatsen vilket i sin tur gör personalen mer hängivna 

organisationen och förbygger omsättning av personal.  

 

Studien har bidragit till en ökad förståelse kring hur organisationer arbetar med Corporate 

Storytelling som ett kommunikationsverktyg, samt att det har gett en ökad förståelse till att 

det är ett användbart verktyg för att förmedla intern kultur till nya och gamla medarbetare.   

 

6.1 Förslag till framtida forskning 

Utifrån vår studie anser vi att det skulle vara intressant att studera organisationer i en annan 

bransch för att se om samma resultat går att påvisa. Uppsatsen har fokuserat på användandet 

av Corporate Storytelling ur ett ledarskapsperspektiv där intervjuer skett med ledare för 

respektive designbyrå. Det vore av betydelse att undersöka ämnet utifrån medarbetarnas 

perspektiv och deras deltagande och upplevelser i arbetet med Corporate Storytelling.  
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Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att se hur intern Storytelling påverkar extern 

Storytelling ut mot kunder. Om organisationens förmedlande av den interna kulturen kan 

påverka organisationens varumärke utåt.   
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1- Intervjuguide 

Om organisationen 
Vilka är ni & hur länge har ni funnits? 

Hur många anställda är ni?   

Hur ser er organisationsstruktur ut? 

 

Organisationskultur & förmedlandet av intern vision 
Hur skulle du beskriva er kultur inom företaget? 

Har ni en vision och tydligt uppsatta mål? (Tekniker eller modeller för detta?) 

Är alla medarbetare medvetna om er vision och era mål? 

Hur förmedlar ni internt er vision, era värderingar och era mål till era anställda? 

Hur gör ni för att på bästa sätt stärka upp er organisation internt? 

 

Corporate Storytelling 
Vad anser ni vara syftet med Storytelling? 

Har ni någon erfarenhet av Corporate Storytelling och av att använda er av berättelser? 

Har ni byggt upp en Storytelling för att kunna förmedla ert syfte och er identitet? 

När uppkommer historierna som speglar vilka ni är? 

Anser du att berättelserna behöver vara sanna och trovärdiga? 

Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling internt? 

Vad tror du är svårigheten med att använda Storytelling som internt kommunikationsmedel? 

 

Gemensam identitet 
Hur gör ni för att definiera vilka ni är? 

Hur gör ni för att alla anställda ska bära företagets gemensamma identitet och samtidigt 

förmedla er designprofil? 

 

Motivation 
Hur motiverar ni era anställda på ett effektivt sätt? 

Används Storytelling som ett sätt att motivera medarbetarna i dess arbete framåt eller mer för 

att skapa gemenskap på arbetsplatsen i form av ett kommunikationsmedel? 

 

Viktiga faktorer vid rekrytering 
Vilka medel använder ni för att hitta nya medarbetare? (Kontakter, annonser, sociala medier, 

rekryteringsbyrå̊?) 

Vad anser ni som viktiga faktorer vid rekrytering för att hitta rätt person för ert företag? 

När ni har en ny medarbetare, hur gör ni för att på bästa sätt förmedla er identitet till denna 

person? 

Har ni en tydlig strategisk process för att få in en ny medarbetare i organisationen och 

kulturen? 

Följer ni upp den nya medarbetarens bild av företaget och hur den utvecklas? 

 

Framtida utveckling 
Hur arbetar ni för att ständigt utveckla och upprätthålla ert “brand identity” när ni ständigt 

arbetar med att utforma andras?         
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8.2 Bilaga 2 - Mailutskicket 

Uppsatsens syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera hur en nyanställd kan integreras på ett effektivt sätt i 

en organisation genom Corporate Storytelling för att bära företagets kultur, vision och 

värderingar. Processer som kommer att studeras är hur organisationen går till väga för att 

förmedla sin identitet och sina värderingar internt. Målsättningen är att bidra till en ökad 

förståelse kring huruvida Corporate Storytelling används som strategiskt verktyg samt om det 

kan hjälpa en organisation att förmedla sitt budskap på rätt sätt samt att underlätta 

implementerandet av nya medarbetare. 

 

Vi kommer ställa frågor kring dessa områden: 
 Generell information om er 

 Er företagskultur 

 Rekrytering 

 Corporate Storytelling och hur/om ni använder er av det? 

 

Exempel på frågor ni gärna får fundera över: 
 Hur skulle ni beskriva er företagskultur? 

 Har ni någon erfarenhet av att använda berättelser internt inom er organisation 

(Corporate Storytelling?) 

 Hur förmedlar ni internt er vision, era värderingar och mål till era anställda? 

 Hur gör ni för att alla anställda ska bära företagets gemensamma identitet? 

 Hur gör ni för att motivera era anställda? 

 Vad anser ni vara viktiga faktorer vid rekrytering för att hitta rätt person för just ert 

företag? 

 Hur gör ni för att implementera en ny medarbetare i er organisation? 
 

8.3 Bilaga 3 - Intervju med Simon Kamras 

VD på designbyrån Super Tuesday, 2015-04-21 
 

Intervjuaren - Vilka är ni & hur länge har ni funnits? 

Super Tuesday - Vi är en designbyrå som egentligen jobbar med två huvudområden. Det 

första benet vi jobbar med är förpackningsdesign, där vi jobbar med grafisk design och 

Corporate identity. Så för att förklara det enkelt, vi gör till exempel all förpackningsdesign 

för Valio, från deras företag i Finland. Vi får projekt för deras nya produkter, sen tar vi fram 

allt från första koncept till tryckfärdiga originalförpackningar som sen kommer ut i butik.  

 

Det andra benet vi jobbar med är grafiska identiteter. Folk kommer och vill göra om sin 

identitet, hela den visuella världen så som logga, färg, bild identitet, typografi och så 

vidare.  Det är våra huvudben och sen så jobbar vi med våra största kunder Valio, Absolut 

vodka, Malibu och en del med Spendrups. Vi ska börja arbeta med jästbolaget, de som gör 

Kron Jäst. Lite blandat sådär.  

 

Jag och min partner kommer från Stor- Bolags- Design-Världen och där är det mer processat 

och mer modeller. Jag tror också att hur man arbetar med historier/ Corporate Storytelling på 

det sättet inom organisationen inte är så formaliserat, men däremot kan man genom det skapa 

den kultur man vill ha.  Det är ett svårt ämne som är ganska knepigt.  
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Intervjuaren - Hur många antal anställda är ni? 

Super Tuesday - Åtta stycken anställda är vi; En projektledare, två produktionsledare och fem 

designers.  

 

Intervjuaren - Hur ser er organisationsstruktur ut? 

Super Tuesday - Jag skulle nog säga att vi har dubbelt ledarskap, alltså på pappret är jag VD 

men samtidigt när man är 8st personer så brukar vi inte prata om VD, utan jag är 

projektledare och då pratar vi om ansvar egentligen för all projektledning, ekonomi och alla 

andra ledare. Och partner och delägare är creator dirctor, så jag skulle säga att han är ansvarig 

för det kreativa, än så länge fungerar det bra. Strukturen på projekten är övergripande, vem 

som ska arbeta med vad då är det projektledaren (Jag), medans han är ansvarig för alla 

kreativa leveranser.  

 

Intervjuaren - Har ni då en öppen dialog mellan varandra? 

Super Tuesday - Ja det är en väldigt öppen dialog, på det sättet är det väldigt ohierarkiskt. Vi 

har också varit väldigt noga med att det inte ska vara någon hierarki, det beror också på att vi 

är så pass små och att vi kanske omvärderar det när man blir större, men vi vill inte att vi ska 

ha/arbeta efter en massa titlar, såsom senior eller junior designer, design director. Utan vi vill 

att det ska vara färre nivåer.  När man blir större kanske man har ett större behov av att ha de 

här titlarna men vi är så pass små än så länge och då vill vi minimera komplexiteten.  

 

Intervjuaren - Hur skulle du beskriva er kultur inom företaget?  

Super Tuesday - Om jag kopplar det till den första frågan hur vi ser oss själva, så tror jag att 

vår kultur är, att vi som grundade detta företag kommer från de största byråerna i branschen 

och det finns massa fördelar men även nackdelen med att vara stora och små. Men det vi 

känner och ser det som så i större organisationer talar man inte om saker som det faktiskt är, 

inte nödvändigt att det kallas för “bullshit” men man gör lite saker för stort.  

 

Vi är väldigt noga med att man ska tala mer om saker som de faktiskt är, nästan så att så 

mycket bullshit som går tas bort. Tittar man på vår bransch idag så tror jag att det är många 

designbyråer som säger att de idag är varmärkesbyråer, innovationsbyråer men vår vision är 

att vi vill blir en av de bästa designbyråerna och det är något vi genomsyra vår kultur med. 

Ambitionen i allt vi gör är att allt vi gör ska vara på riktigt. Det är det som vi pratar om under 

anställningsprocesser, då det är något vi verkligen värderar, vi skulle aldrig anställa någon 

som endast pratar om flumm flumm och branding. Det är något som vi inte går igång på, vi 

tycker bara att det är ett filter mot vad man egentligen talar om. Så det skulle jag säga att 

kulturen är, att man ska vara tydlig med att man löser riktiga problem och att balansen är att 

nivån på jobbet ska vara sjukt hög samtidigt som det ska vara jävligt roligt på riktigt. Inte ett 

jobb där alla säger att det är en så rolig arbetsplats, utan vi vill verkligen att det ska vara det. 

När det är allvar är det riktigt allvar, men sen när det inte är det så är det lekstuga.  

 

När vi har haft praktikanter här som senare arbetat på andra byråer har vi fått höra att vi 

brukar beskrivas som en speciell arbetsplats där de verkligen arbetet är seriöst men sen finns 

det stunder då det liksom knappt är ett jobb då alla spelar bandy inomhus på arbetstid. 

Samtidigt anser jag att roliga inte heller alltid måste vara att bara spela bandy, utan där man 

också tycker det är jävigt roligt att leverera. Så vi har jävligt höga krav på de som jobbar, 

samtidigt som det är viktigt med den andra lekfulla delen också.  
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Intervjuaren - När du säger så här att ni talar om allting, har ni möten eller speciella 

processer för när man kommer på nått, lyfter ni fram det då? 
Super Tuesday - Ja, det gör vi. Vi har fredagsmöten, varje fredag har vi gemensamma 

frukostar. Då brukar vi gå igenom veckan som kommer, med alla projekt som ligger, så att 

alla får koll på allting som händer sen är ju inte alla involverade, utan alla har ju sina egna 

projekt som de står för. Men vi försöker att det ska vara så öppet som möjligt, så är vi även 

noga med att tala om vilka kunder vi skulle vilja samarbeta med i framtiden, vilka möten som 

vi har haft, hur det har gått, t.ex. vilka pitchar som vi vinner. Generellt sett har alla väldigt bra 

koll på vad som pågår, det är väldigt lite som vi smyger med, och det är medvetet. Det är 

något som jag tror också säkert motiverar, att folk liksom känner att man får information och 

vara delaktig i allt det som händer.   

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att på bästa sätt stärka upp er organisation internt? 

Super Tuesday - Inget formaliserat så, möjligtvis att vi bjuder på frukost på fredagar sen turas 

man om att göra frukosten, men det är företaget betalar, det är väl en sak som vi gör.  Vi 

kanske har varit ganska dåliga med AW-grejen för det känns som att vi hinner knappt sånt, en 

del har barn och kanske går tidigare för att hämta osv. Mer såhär sommar/jul - avslutningar. 

Vi gjorde även en byråresa till Köpenhamn, där vi hade en del konferenser där man ska prata 

om vissa grejer, och sen hade vi också väldigt kul. Nu är vi väldigt små som organisation, 

men det är väl ändå väldigt bra för oss att ta upp frågor som vi gärna besvarar på som belyser 

vår verksamhet, som vi sedan utvärderar om vad som funkar bra och vad vi ska för bättre, 

och det görs ofta genom att göra en plan för framtiden. Det är väl också för att alla ska känna 

att vi är lyhörda och verkligen lyssnar på riktigt.  

 

Intervjuaren - Har ni någon erfarenhet av att använda er av berättelser (Corporate 

Storytelling)? 
Super Tuesday - Nej inte någon konkret erfarenhet liksom, eller jag tror såhär, när jag tittar på 

era frågor så börjar man också fundera, det är inte så att vi aktivt bygger en story om det här 

men däremot så tror jag att det som är viktigt att skapa är en vi - mot - dom - känsla.  Jag har 

jobbat på andra reklambyråer innan, bland annat en som heter Vakant Stockholm men där var 

man duktig på att bygga kulturen både extern och intern genom att man positionerade sig bra 

gentemot andra, det blev lite som att man satte sig i krig mot andra, ett positivt krig som 

samtidigt skapar stolthet. det är väl snarare den, jag vet inte om det är Storytelling men att vi 

måste definiera vilka vi är och vilka vi tävlar emot, det är ju ändå samma uppdrag som vi som 

byråer tävlar om.  

 

Intervjuaren - Hur gör ni det för att definiera vilka ni är? 

Super Tuesday - Det är svårt att sätta fingret på, men kanske sättet vi jobbar och talar på om 

vad vi gör tillsammans.  Det är inte bara jag och min partner som äger byrån, utan det gör alla 

och att vi tillsammans försöker skapa sättet vi är på. En del av storyn kanske är att just vi i 

byrå, att saker verkligen ska vara på riktigt! 

 

Intervjuaren - Men det är väl en jättebra story? 

Super Tuesday - Ja, det tror jag folk känner när de är här på intervjuer och vi berättar om 

byrån och hur vi processar jobb. Då tror jag att de får en känsla för att det är väldigt lite 

“bullshit” i det som sägs. Att jobb man med en jordbruks yoghurt med nötter i, då är det de vi 

pratar om, jobbar man med Orks som handlar om väldens bästa mjukvara för traiding, då är 

det de vi pratar om.  
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Intervjuaren - Vad anser ni vara syftet med Storytelling? 

Super Tuesday - Det är väl det som är en del i hur vi vill positionera oss, och visar vilka vi är 

genom till exempel tidigare case som vi gjort på hemsidan som visar på tydligheten och 

äkthet. Men jag tror även att det här med att arbeta med Storytelling kan bli väldigt 

spännande att granska i en organisation som har funnit lite längre, där historierna satt sig. Jag 

tror att för att historierna ska bli på riktiga så krävs det en viss tid, det tar tid att bygga en 

story. Det känns inte trovärdigt om story'sarna föds för tidigt, vi har bara funnits sen 2012, 

det vill säga till sommaren tre år, vilket gör att det är ganska kort tid för att det ska bildas en 

positiv story eller myt som verkligen handlar om oss. 

 

Intervjuaren - Ja, för då kanske det blir väldigt svårt att få med medarbetarna på det?  

Super Tuesday - Det tar ett tag att etablera dessa storys, folk måste kanske ha sett olika byråer 

för att kunna definiera en story internt och det är möjligt att vi kanske är lite för unga som 

företag för det.  

 

Intervjuaren - Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling 

internt? 
Super Tuesday - Jag tror inte att det principiellt finns något problem. Men det tror jag bygger 

på att Storytellingen är sann och att företaget uppnått ngn typ av storlek (vet dock inte vad 

som är rätt size till antal eller omsättning). Jobbar ett för litet bolag mkt med dem frågorna 

tror jag personligen att det kan finnas risk för att man uppfattas som något pretentiös/och 

fake… 

 

Intervjuaren - Vad tror du är svårigheten med att använda Storytelling som internt 

kommunikationsmedel? 
Super Tuesday - Svårigheten, eller utmaningen, är att detta på något sätt i förlängningen ska 

bygga den kulturen man vill. Så att historierna måste föras vidare. Att ägare i bolag försöker 

bygga historier utan att de ”går vidare” blir lönnlöst. Därför tror jag också att det först blir ett 

effektivare verktyg efter ett tag/några år/många år. Man måste varit med ett tag, byggt size, 

haft personer som slutat och fört vidare historierna, lyckats skapa lite vi/dem känsla osv. 

 

Intervjuaren - Har du någon allmän kritik kring ämnet? 

Super Tuesday - Nej det har jag inte. Det svåra i detta tror jag är att man inte till en början får 

jobba för mkt för att skapa dem. Utan snarare försöka definiera vad det är för bolag man vill 

skapa tillsammans med sina anställda. Sen får Storytellingen bli en mer naturlig del av det 

jobbet. Typ så tror jag på. Annars är risken att detta blir ett lager av osanning och att man 

”försöker för mkt”.  

 

Intervjuaren - Hur motiverar ni era anställda? 

Super Tuesday - Det är svårt, men det ena är att jag tror att man måste motivera de anställa på 

lite olika sätt. Man måste kanske ta två grupper: Det ena är designers, alltså kreatörer och de 

andra är projekt - och produktionsledare som är en annan typ av människor. Jag tror att 

designers motiveras dels genom att ge dem roliga projekt som de tycker är spännande, då de 

är duktiga på olika saker och sen tycker jag generellt att motivation handlar om att folk måste 

få mycket ansvar samtidigt som att ledaren måste vara så pass delaktig så att de känner 

trygghet. Jag tror att det finns många som är kontrollfreaks som ledare och chefer och går 

man över den nivån att man bryr sig för mycket, eller inte bryr sig alls och börjar kontrollerar 

mycket mer då tror jag att folk tappar motivation. Jag tror att motivation har mycket med eget 

ansvar men ändå att vara där hela tiden så att man känner en trygghet. Därför är det också så 
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att vi kräver en viss nivå på de som arbetar här, inte så att det behöver vara super seniora men 

man måste känna att det är eller kan bli jävligt bra på de dem gör.  

 

Intervjuaren - Så det är ganska mycket eget ansvarstagande bland dina medarbetar med 

andra ord? 
Super Tuesday - Ja absolut, vi arbetar med väldigt stora projekt, om man tar 

produktionsledarna så håller den i väldigt stora projekt runt om i världen, många marknader, 

det måste vara en person som känner att den går igång av och klarar av att springa själva.  

 

Intervjuaren - Hur ser ni då att ni rekryterar? Tar ni gärna nyexade som är nykläckta 

från skolan eller dem med mycket arbetslivserfarenhet? 
Super Tuesday - Både ock, när det gäller produktionsledare och projektledare där skulle jag 

nog säga att jag hellre anställer dem med några år erfarenhet, det är just att för kunna driva 

projekten som kräver ganska mycket självständighet och som inte behöver hjälp hela tiden. 

Det handlar också väldigt mycket om kundkontakt. Med designers däremot försöker vi tänka 

i båda nivåerna, både de som är nyexade och de som har nått år på nacken, samt flera år 

erfarenheter och det är också spännande med lite olika generation, inte att det direkt skiljer 

30år men det är fortfarande skillnad att anställa någon som är 25år gentemot 35år. Men det är 

också så att det blir väl att alla motiveras på olika sätt, då alla är olika. Allt är ju ganska 

enkelt när man inte är så stora, och jag tror att alla de här frågorna blir mycket mer 

komplicerade ju större man blir. Sen tror jag också att det handlar om en balans att å ena 

sidan motivera så satt de anställda går igång på det den jobbar med samtidigt som den ska 

köpa in/anamma vår kultur och vad vi vill står för.  

 

Intervjuaren - Har ni tydligt uppsatta mål och en vision? (Tekniker eller modeller för 

detta?) 
Super Tuesday - Vi har inte det, inte nedskrivna mål och visioner däremot pratar vi 

regelbundet, vi har snarare mål med kunder. Vi pratar mer kontinuerligt om våra stora kunder 

internt om vilka projekts som är viktiga, varför det är viktiga, och att alla är med på och 

förstår framtida planen för byrån, det vill säga vad nästa steg är osv, men vi har inget 

dokument skrivet med den informationen. Det är kanske något som skulle behöva finnas om 

vi var större. Däremot har vi processer för hur vi jobbar, exempelvis designfaser osv.  

 

Intervjuaren - Men hur gör ni då om ni nyanställer och den ska personen ta det här 

ansvaret, hur förmedlar ni företagets identitet även fast ni inte har tydliga målen och 

visioner. Hur får ni den att veta på vilket sätt den ska arbeta?  
Super Tuesday - Enkelt är nog att våra mål inte är skriftligt men som finns i allt vi gör är att 

vi vill bli en av de bästa designbyråerna Sverige, sen Norden och Europa. När de tittar på oss 

vill vi att man ska känna att “de här är riktigt duktiga!”. Vi hade ett mål om att vi skulle bli en 

av de fem främsta byråerna i Sverige när det handlar om design-pitch inom det vi sysslar 

med, så ska vi ändå bli inbjudna.  

 

Jag tror att kombinationen om är att någon som går in på vår site och ser våra tidigare case 

som vi jobbat med, samt hur vi pratar, vilka kunder vi arbetar med, någonstans i den 

framställningen vill vi berätta vilka vi är och ge en bild av vart vi är på väg. Det är nog 

medvetet men jag tror att man är olika, om man är så pass små som vi är så undviker man 

medvetet att inte för mycket formalisera saker, för de många gillar är just att det ska vara 

storföretags-grej med tjugofem olika dokument, vi har det vi behöver ha helt enkelt.  
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Intervjuaren - Så ni har ingen tydlig strategisk process för att få in den nya 

medarbetaren? 
Super Tuesday - Vi har vår designfilosofi som vi har ihop med vår presentation, det är lite så 

vi definierar hur vi tänker, jag kan visa några punkter för er. “visar PP”. Vi har fem punkter 

på hur vi ser på design och det tror jag är en viktig del, vi pratar en del om notices and chosen 

och det handlar om att bli sedd och vald - och där handlar det också om att ställa sig mot allt. 

Många designbyråer gör saker som är kategoribrytande, exempelvis om man går in i en 

mejerihylla i Sverige då är allting vitt och så gör man något som är svart, då kommer 

produkten absolut att bli notices (sedd) men det betyder inte att den blir chosen (vald), för det 

är lite hjärta och hjärna.  Otrygghetsfaktor ökar för man vill köpa något som ser ut 

exempelvis mjölk, det handlar om balansen mellan dessa två, att vara utstickande men ändå 

trygg i vad produkten innehåller. Också är det lite tydligheten och enkelheten, vi tror att alla 

designkoncept handlar om att ställa det emot ett koncept som kommunicerar och blir valt, att 

det är relevant, så det är en viktig faktor.  

 

Så talar vi mycket om att vår design ska handla om kommunikation och att det inte någon 

dekorations-business, det ska inte handla om färg och form utan det ska finnas där av en 

anledning. Det handlar också om att koka ner essensen av ett varumärke, vad det verkligen 

handlar om och sen förstärka de delarna. Det handlar inte bara om att göra repetitiva mönster, 

utan man ska ha en kärna och därigenom ska man skapa dynamiska identiteter även i 

förpackningen så att det blir en mer spännande känsla. Idag är man nog mer dynamisk när 

man tar fram saker.  

 

Sen brukar vi även prata om att vi verkligen vill skapa relationer, att man vill göra saker 

tillsammans, och det har också att göra med den här ärligheten vi vill få fram. Av erfarenhet 

så på många andra byråer får man en brief och sen är det stora pan-presentationer efter sex 

veckor - så blir det succé eller inte alls bra. Vi vill jobba med att det inte ska vara 

skådespeleri, vi vill prata om saker som det verkligen är och det är nått som vi i vår filosofi 

jobba efter. Det kanske mer är ut mot kunder men alla anställda inom företaget ser det här 

också, vi missionerar inte internt om det men allt kanske kokas ner till en enkelhet och rakhet.  

 

I våra produkter ska det gå att känna igen varumärket, vår vision är att vi ska se ut på massa 

olika sätt, vi anpassar oss gärna, använder olika stilar, företag köper nivån på projekten och 

vet alltid veta vad de får av oss.  

 

Intervjuaren - Vilka medel använder ni för att hitta nya medarbetare? (Kontakter, 

annonser, sociala medier, rekryteringsbyrå?) 
Super Tuesday -Beror lite på, men vi rekryterar mycket och ofta genom kontakter, vi får in en 

del spontanansökningar via hemsida och linked in. Jag tycker det är svårt att rekrytera.  

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att hitta rätt person?  

Super Tuesday - Designers får visa sin portföljt, och det är en vild gissningslek, man vet inte 

heller vissa har gjort allt, andra inte, vissa har tidigare assisterat. Vi ger alltid tre till fyra 

månaders provanställning och då hinner man få en ganska bra känsla, speciellt inom 

designdelen hur personen är. Efter en intervju utvärderar vi alltid efter. Kultur är vad man 

gillar och inte gillar, jag är allergisk mot folk som är för reklamiga, det finns en viss 

reklamreklam, det är inte den kulturen vi har här.  

 

Intervjuaren - Vad anser ni som viktiga faktorer vid rekrytering för att hitta rätt person 

för ert företag? 
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Super Tuesday - När det gäller produktionsledare söker vi någon som är bra i samtal och 

diskussion, finns olika typer av nervositet, men det gäller att den kan samla in kunder under 

stormöten. Dessa egenskaper visas genom hur man resonerar kring tidigare projekt och hur 

man jobbar. Det krävs även att personen är hyfsats noggrann, även struktur i personligheten 

syns när de talar och berättar om sig själva, vad går de igång på, hur de egentligen säljer sig 

själva på rätt sätt. Det är lättare att bestämma dem som inte är bra än de som är jättebra, finns 

det flera stycken jättebra då handlar det om att värdera vad som är mer och mindre viktigt.  

 

Att använda sig av Storytelling kan säkert locka rätt person att söka jobbet. Genom det 

definieras vårt byråsätt gentemot andra. Idag är vi en liten byrå, men vi har erfarenheten som 

en storbyrå, vi kan de stora processerna internt men vi har någonstans trattat ner det till det 

lilla formatet så det passar oss. Vi jobbar lika strukturerat som de stora byråerna men på ett 

litet sätt. Vi är processtyrda men i det lilla formatet.  

 

När söker en ny till vårt team så har vi medvetet inte gjort någon annons för det blir alldeles 

för många som söker då, alltså vi är inte formaliserat och har en mall det på det sättet.  

 

Det finns en human aspekt också som vi inte pratat om. Det finns nått omodernt och förlegat 

på arbetsplatser som gör att anställa inte mår bra, att det är viktigt på riktigt. I användandet av 

ledarskap är viktigt med just hela må-bra-grejen finns. Det kanske blir en konstrat till att man 

ska göra ett högpresterande jobb idag men ändå behålla lättsamheten med bandyprylen, man 

måste tycka det är kul och må bra men samtidigt kunna prestera ett bra arbete. Det är en 

viktig del att få in.  

 

Intervjuaren - Anser du att berättelserna behöver vara sanna och trovärdiga? 

Super Tuesday - Ja, det är väldigt viktigt att de är trovärdiga och sanna, extremt viktigt. Där 

är vi så pass ärliga att det som börjar här vet vilka vi är och det ska motsvara vad de tänkt sig 

om oss.  

 

Intervjuaren - Följer ni upp hur den nya medarbetarens bild av företaget utvecklas och 

etableras i dennes sätt att arbeta? 
Super Tuesday - Att komma in i företaget kan ta olika lång tid. Vi har ingen 

formell uppföljningen, men jag och min partner pratar dagligen om alla anställa, vilken form 

det är i osv. Brukar kolla efter ett par månader och se hur det fungerar etc.  Vi brukar ha 

utvecklingssamtal en gång på år ungefär men det blir så att vi jobbar så tätt inpå varandra, 

alla som jobbar här har dagliga leveranser, har sjukt bra koll på vad projekten håller för mått. 

Nackdel med att vara små är att när man är större kan det vara enklare att få en skön distans, 

då man inte kommer lika nära varandra, det blir flera lager i mellan. I en mindre 

organisationer tas problem och kritik mer personligt.  

 

Intervjuaren - Tror du att det är en speciell kultur inom design?  

Super Tuesday - Ja det är nog en lite friare bransch, i anställningar går man mer på 

magkänsla, det finns möjlighet att testa och ser hur det går och jag anser att inga case eller 

personlighetstest behövs göras för oss för att hitta rätt person.  

 

Intervjuaren - Hur arbetar ni för att ständigt utveckla och upprätthålla ert “brand 

identity” när ni ständigt arbetar med att utforma andras? 
Super Tuesday - Det är en bra fråga! Både grafiskt och av vår identitet. Utåt sett utvecklas vi 

via vår hemsida där vi syns mest. Vi lägger mycket krut på hemsidan och våra case där. De 

detaljer som är valda i vår framtoning hänger ihop och det är nått vi haft sedan start. Vi lär 
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absolut komma till en nivå där vi behöver göra om det. Vi har inte tiden med vårt eget märke, 

dock pratar mycket om det så att vi inte glömmer bilden av oss själva.  

 

Ni borde underöka en tredje större byrå, VD på Pond, design och innovationsbyrå växt 

kraftigt 70-80anställda mailar. Ni får gärna skicka uppsatsen när ni är klara.  
 

8.4 Bilaga 4 - Intervju med Malin Bugge 

Varumärkes strateg på designbyrån Kurppa Hosk, 2015-04-24 

 

Intervjuaren - Vi har lite generella frågor om vilka ni är. Vi har läst på om er men vi 

tänkte att du skulle få förklara vilka ni är. 
Kurppa Hosk - Absolut. – Vi är en varumärkes- och designbyrå och vi har funnits i 6-7 år. Vi 

är nu mellan 15-20 stycken anställda varav de festa jobbar som designers, men sedan är vi 

också några stycken projekt- och produktionsledare. Jag och vår VD Måns jobbar också som 

strateger. Det är ungefär de rollerna vi har. Sen jobbar vi med alla möjliga typer av kunder i 

alla möjliga branscher, så vi har ingen nisch mot någon speciell bransch eller så utan vi 

jobbar brett, och vi jobbar också väldigt mycket med digitala varumärken och uppdrag. Vissa 

av våra kunder finns bara digitalt så det blir en naturlig utveckling. Så vi gör ingen åt 

skillnad, vi har ingen speciell digital enhet eller utan alla jobbar med alla typer av uppdrag. 

Det var lite kort om oss. 

 

Intervjuaren - Hur ser er organisationsstruktur ut? Har ni en plan organisation där alla 

är jämställda eller har ni en hierarkisk uppbyggd struktur? 
Kurppa Hosk - Nej, det har vi inte utan vi har en VD och sen har vi en creative director som 

man säga är designernas chef. Sen finns det inga andra nivåer under det utan det är helt platt. 

Men sen jobbar man ju projektvis i uppdragen där en projektledare eller en strateg blir den 

som driver projektet och den som leder arbetsgruppen, men den personen har inget formellt 

personalansvar över de man leder. 

 

Intervjuaren - Hur väljer ni projektledarna till de olika uppdragen, är det alltid samma? 

Kurppa Hosk - Det är vissa som är anställda i rollen som projektledare och sen får man se när 

ett nytt uppdrag kommer in vem som har ledig kapacitet och vem som har bäst, för man 

skiljer sig ändå lite kompetensmässigt då, vem som passar bäst för just det uppdraget. 

 

Intervjuaren - Hur skulle du beskriva er kultur inom företaget?  

Kurppa Hosk - För mig är det mycket av det som gör att jag trivs så bra här, kulturen just. 

Den är otroligt ambitiös. Alla som jobbar här är hårt arbetande individer som när det krävs 

sitter de sena kvällar eller helger och så där för att man brinner så mycket för det man gör och 

älskar att leverera det bästa. Så har man inte det i sig har man väldigt svårt att trivas här och 

bli kvar här i förlängningen. Det krävs att man jobbar hårt men att det också är drivet av lust 

liksom att man vill göra det. Så det finns ingen här som säger att du måste sitta kvar till 

klockan åtta eller sådär utan folk känner det ansvaret och jobbar de timmar som behövs. Så 

det är ambitiöst och det är passionerat. Och det är ett väldigt sinne för detaljer, för 

noggrannhet. Det är också vänlig och samarbetsorienterad kultur, så det är inte så att, på vissa 

byråer där jag varit tidigare har det varit väldigt snedfördelat där vissa jobbar väldigt hårt och 

vissa har en väldigt behaglig tillvaro. Men här om någon sitter i skiten så att säga och någon 

annan är på väg att gå hem, då kan det hända att den tar av sig jackan igen och ”Jag hjälper 

dig”. Så det är väldigt schyst och solidarisk kultur och sen har vi också väldigt kul. Mycket så 

här att vi har en väldigt sjuk humor och är väldigt sammansvetsade. 
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Intervjuaren - Har ni några interna skämt? 

Kurppa Hosk - Ja apropå Storytelling just så är det väl en del av Storytelling också. Att man 

kommer in i den där skargången och förstår de interna skämten och så. 

 

Intervjuaren - Har ni några uppbyggda berättelser som cirkulerar internt? 

Kurppa Hosk - Ja, inte så formaliserat Vi har nog aldrig tänkt såhär att nu ska vi jobba med 

intern Storytelling men däremot när jag fick er förfrågan då om den här intervjun så tänkte 

jag på att det florerar ju ändå en del historier ändå som vi berättar för varandra och som vi 

berättar för våra kunder och sådär så t.ex. en historia som jag tänkte på var att när byrån 

grundade då för 6 år sedan så var det för att våra två grundade då Vd:n och creative directorn 

de bestämde sig för att göra något ihop. Och då skickade de in på vinst och förlust ett svar på 

en upphandling för Tele2 som behövde en ny designbyrå. Och då hade vi inte ens något 

organisationsnummer utan de bara jobbade stenhårt för att sätta ihop världens bästa anbud till 

den här pitchen, och vann utan att ens ha något organisationsnummer och sådär. Det säger 

väll lite om vår byrå hur den är än idag att den är det här med att vara ambitiös, jobbar hårt, 

göra sitt bästa och vinna. Vi älskar att vinna också, såklart. Men att det ibland kan vara lite 

vilda västern, men resultatet alltid blir utmärkt. Och det är sen något som vi sen funkar. Den 

här historien drar vi ofta om vi träffar en ny kund och sådär. Så det är verkligen Storytelling 

och något som också externt då men också mot nya medarbetare och så. 

 

Intervjuaren - Tror du att det gör att ni får jobba med fler kunder? Ni har ju ändå 

jobbat med ganska stora kunder? Tror du att era interna berättelser bidrar mycket till 

det? 
Kurppa Hosk - Ja jag tror att det spelar stor roll i bilden av oss i alla fall. Att vi verkar 

sympatiska och lite underground. Att vi slåss från undergroundnivå. För vi har ändå funnits 

ganska kort tid jämfört med Pond eller andra byråer. Vi har lite någon slags utmanar position 

så. 

 

Det finns också historier som förstärker det här med det här kulturella och det här ambitiösa 

hårt arbetande. Det var när en kille som jobbade här förut. Han blev direkt inskickad i något 

projekt här första dagen där det var ett jätte tight tidsschema. Då satt vi i andra lokaler men då 

hade vi också något sådant här glas-rum där han satt i två veckor och bara körde utan att prata 

med någon ungefär. Det här sådant vi garvar åt nu liksom, och bara gud vad sjukt. Just sådana 

historier cirkulerar lite och så. 

 

Intervjuaren - Tror du att det är något som kanske motiverar er också, att se varandra 

kämpa på det sättet? 
Kurppa Hosk - Ja, men det tror jag. Den sortens historier, den förstärker ju ändå hur vi är för 

nya. Att man förväntas kavla upp ärmarna och så. Så det tror jag bidrar i någon form, absolut. 

Och andra tillfällen när andra har jobbat så hårt inför en viktig presentation att de inte gått 

hem och sovit emellan utan gått direkt till presentationen. Det är ju inte bra och det är inte en 

kultur vi vill ha. Vi vill inte ha personer som jobbar på nätterna givetvis men det är också så 

att ibland händer det och när den typen av historier cirkulerar får det också nyanställda att 

förstå att okej det kan vara så jag förväntas göra någon gång om jag måste. 

 

Intervjuaren - På tal om nyanställda, om ni skulle beskriva för någon nyanställd till 

exempel vilka ni är, hur gör ni då? 
Kurppa Hosk - Menar du om vi har någon typ av verktyg eller så? De verktyg vi har är ju 

företagspresentationer som vi använder dels utåt mot nya kunder och så men också kan det 
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hända att vi använder dem internt då för att beskriva för någon som vi vill anställa vilka vi är 

och hur vi tänker. Och där finns det också några slider om några viktiga ståndpunkter som vi 

står för och där finns ju sådant som passion för hantverket och liksom det här ambitiösa 

förhållningssättet. 

 

Intervjuaren - Har ni tydligt uppsatta mål och en vision? 

Kurppa Hosk - Hyfsat ändå, vi har jobbat med att arbeta en del med det. Men nu sitter jag 

också med i vår ledningsgrupp så för mig kanske de är tydligt men sen vet jag inte om det är 

lika tydligt för alla. Vi pratar inte så ofta om det men vi har konferenser och det blir vid 

sådana tillfällen man pratar om det och det kanske är 1-2 gånger per år. 

 

Intervjuaren - Skulle du säga att det är viktigt att alla är medvetna om det? Och säger 

du att alla är det? 
Kurppa Hosk - Ja det skulle jag säga, absolut. Jag tror att när vi gjorde om vår hemsida för ett 

halvår sedan och då blev det ganska snabbt att slå fast vad vi står för, hur ska vi beskriva oss 

själva, vart ska vi, och så där. Hur skiljer vi oss från andra? Då jobbade vi en hel del kring 

hur, både i vår ledningsgrupp men också så hade konferens i anslutning till det här. Jag tror 

att de flesta som är här nu är ganska medvetna om det tack vare att vi gjorde det jobbet. 

 

Intervjuaren - Ni är en byrå som jobbar med design av produkter, hur gör ni då för att 

alla ska ha samma identitet och jobba efter samma stil i designen?  
Kurppa Hosk - Ja med designers är det väldigt viktigt med att den har en visuell stil. Vi 

skiljer oss ganska mycket från Pond och andra designbyråer. Vår designstil är ganska unik 

tycker vi. Den pekar tydligt i en riktning medan andra kanske jobbar bredare och anpassar sig 

efter olika kunder och sådär, medan vi har en igenkännbar stil på vår design. Och då letar ju 

vi efter designers som liksom har ens ån stil och som kan passa in i vår portfölj så, men sen är 

det ju viktigt att personligheten stämmer också och det får man ju försöka känna i en här 

intervju situation. Ibland ber vi jobbsökande att, de kanske får en uppgift att kanske 

presentera något och ha det som delar i rekryteringsprocessen. Då ser man ju också lite hur de 

är ”in action” och om de har tagit uppgiften på allvar och har löst den på ett ambitiöst sätt 

eller om de kommer med skrynkliga papper. Det säger ganska mycket. Så det brukar vi 

tillämpa. Någon form av uppgift. 

 

Intervjuaren - Finns det några medel ni har för att få denna person sen att verka i det 

vill ha som slutprodukt. Att det ska genomsyras av er identitet i designen? 
Kurppa Hosk - Ja, om vi anställer yngre juniora designers får de ofta arbeta bredvid våra 

seniora designers i början i projekt för att lära sig. För man kan ju inte allt i början. Och då 

plockar ju de upp om de är receptiva, plockar de upp influenser så klart. Men jag tror att det 

krävs någon slags grundbegåvning och någon slags grund stil som går i en viss riktning för att 

man ska bli övervägd från början. 

 

Intervjuaren - Men hur gör ni då om ni ska anställa någon ny, om ni ska utforma en 

annons. Hur gör ni för att förmedla vilka ni är, för ni vill ju ändå få rätt person att 

attraheras av annonsen och söka det jobbet? 
Kurppa Hosk - Precis. Då försöker väl vi, dels att annonsen har en tonalitet som signalerar det 

här ganska ambitiösa klimatet som vi har, genom hur den är skriven. Men sen har vi ofta ett 

stycke som beskriver byrån som ”boiler plate” eller så i annonsen och där ska ju också skicka 

signaler. Men mest tycker jag man märker det i en intervju situation om någon är en Kurppa 

Hosk person eller inte. 
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Intervjuaren - Och vad är då en Kurppa Hosk person? Vilka faktorer är det som ni 

söker? 
Kurppa Hosk - Ja precis, vi letar ju efter extremt begåvade personer i respektive disciplin. Vi 

vill ha de absolut bästa designerna och den absolut bästa ordning och reda folket som kan 

leda projekten. De absolut vassaste strategerna och sådär. Vi letar u efter begåvning framför 

allt. Men sen letar vi efter det här drivet, ambitionen, viljan att vilja göra sitt bästa. Sen är ju 

en förhållandevis liten byrå så vi kräver också folk som inte bara tittar snävt på sin roll utan 

som kan sträcka sig över, för det växla mellan högt och lågt men också liksom växla 

horisontellt mellan olika uppgifter. Så någon som är vig i sin roll. Och sen tror jag också att 

vi letar efter sköna personer som kan uppskatta den här humorn och klimatet som vi har på 

dagarna, och som också inte sitter på för höga hästar och som är just en sådan som tar av sig 

jackan och hjälper till när det behövs. 

 

Intervjuaren - När ni anställer. Anställer ni mycket via annonser eller är det mycket via 

personer ni känner sedan tidigare? 
Kurppa Hosk - Ja mest skulle jag vilka säga att vi lägger ut länkar på vår sajt och sprider det 

via sociala medier. Och först om det inte ger bra leads så kan det hända att vi någon gång har 

kontaktat någon headhunter men det har en helt annan prislapp. 

 

Intervjuaren - Använder ni er någonting av ert nära kontaktnät, att ni blir tipsade om 

folk? 
Kurppa Hosk - Ja visst, och vi får jättemycket spontanansökningar så där har vi ju också en 

databas vi kan leta i också. 

 

Intervjuaren - När ni fått in en ny medarbetare, gör ni något speciellt för att följa upp 

den personen? Till exempel hur den tar emot kulturen sen efter ett tag, och hur det går 

för personen? 
Kurppa Hosk - Ja vi brukar i regel provanställa de vi tar in så att då finns det en naturlig 

utvärderingsperiod på ett halvår. I mitten där någon gång brukar man ju försöka ha något 

samtal med personen och resonera lite hur det går. Då tittar vi på presentation och om de levt 

upp till förväntningarna kompetensmässigt men också utvärderar vi såklart om det känns som 

den passar in i teamet. 

 

Intervjuaren - Finns det någon speciell identitet idag kring er Storytelling, för att hitta 

rätt personer? 
Kurppa Hosk - Nej som sagt inte på något strukturerat sätt utan det är väl kanske först när 

man kommer hit som man drabbas av de här historierna, och börjar förstå vår interna kultur. 

Kanske att man skulle vara ännu tydligare att sådana här historier skulle kunna hjälpa. Men vi 

jobbar inte så mycket med det aktivt. 

 

Intervjuaren - Då känns det som att det är ganska viktigt för er att berättelserna är 

sanna? Det känns som att det ni upplevt och det är inget fiktivt. 
Kurppa Hosk - Ja absolut, det är jätteviktigt! För det som kan hända apropå sådana här gap är 

ju möjligen att vi inte varit tillräckligt tydliga vilka vi är från början. Även fast vi känns 

väldigt vänliga och är det ändå ganska tufft och det förväntas väldigt mycket av den som 

jobbar här. Det som kan hända är att det känns så trevligt och härligt på intervjuerna, just för 

att vi är skämtsamma och att man tycker att ”Åh det här verkar hel soft” och så kommer man 

hit och så är det annorlunda. Det lönar sig att vara tydlig. Sen om det är genom Storytelling 

eller på något annat sätt. 
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Intervjuaren - Har ni någon gång när ni ibland släpper ”guarden” och går på AW eller 

har ni några lektimmar? 
Kurppa Hosk - Ja men gud ja, verkligen! Vi brukar ha fredagsöl som dukas upp och vi går 

och gör saker tillsammans och sådär. Så det är verkligen inte är så att vi är som några 

managementkonsulter som bara sitter och kör, utan tvärtom är vi ganska lekfulla. Man kan 

säga att vi är både seriösa när vi jobbar och seriösa när vi festar loss. 

 

Intervjuaren - Finns det något annat sätt ni gör för att motivera era medarbetare? 

Kurppa Hosk - Ja men vi försöker, speciellt de yngre som vi anställer och som visar på en 

stark utvecklingskurva de försöker vi ju höja lönen på. Pengar är ju ett sätt men också då att 

ge positiv feedback och så. Sen har vi kanske inte så mycket andra medel. Vi brukar också i 

perioder när det varit mycket för någon eller några att uppmana dem att ta ledigt några dagar, 

inte genom semester utan som en slags kompledighet. Det är ju också ett sätt att vi visar att vi 

uppskattar att den extra tiden har lagts ner. Det är nog det. 

 

Intervjuaren - Även om ni inte har någon speciell utstakad Storytelling, vad skulle du 

säga att syftet med Storytelling är? Vad är det för dig? 
Kurppa Hosk - Asså jag har mest stött på extern Storytelling förut så att det här är ett nytt sätt 

att tänka för mig att prata om intern Storytelling. Jag har inte funderat så mycket på det förrän 

ni hörde av er. Men man inser att det är viktigt och att vi faktiskt håller på med det utan att 

veta om det. Och att det fyller en funktion. Att det på ett skämtsamt sätt, eller lättsamt sätt 

faktiskt skolar in medarbetare i vår kultur genom att de tar del av de här historierna. Det var 

väll en aha-upplevelse för mig att förstå att vi gör det fast vi har ingen aning om det. 

 

Intervjuaren - Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling 

internt? 
Kurppa Hosk - Problemen uppstår nog snarare om man inte jobbar medvetet och strukturerat 

med historieberättandet. Jag tänker att det då kan bli svårt som arbetsgivare att bibehålla 

kontrollen över vilka historier som faktiskt berättas. (För historier sprids ju alltid ändå.) 

Risken är då att ”fel" sorts historier sprids, som inte alls förankrar värden eller 

kulturegenskaper som företaget vill bygga internt. 

 

Intervjuaren Vad tror du är svårigheten med att använda Storytelling som internt 

kommunikationsmedel? 
Kurppa Hosk - En av svårigheterna – speciellt om det är ett stort företag – är väl att samla in 

rätt historier som säger rätt saker. Historierna kommer ju att bygga på händelser som uppstår 

varsom helst i organisationen, när som helst i tiden. Hur kommer man åt dem? 

En annan svårighet är sedan på vilket sätt man ska dokumentera historierna och hur man 

sedan sprider dem vidare på ett engagerande sätt. Film? Intranät? Muntligen? Kopplat till 

detta finns ju dessutom tids- och budgetbegränsningar. Ska Storytellingarbetet prioriteras i 

relation till företagets ”vanliga”, lönsamhetsdrivande arbete? Och vems budget ska kostnaden 

för filmproduktioner etc. tas på?  

Som ansvarig kan den interna införsäljningen av projektet gissningsvis bli en något av en 

utmaning. 

 

Intervjuaren - Har du någon allmän kritik kring ämnet? 

Kurppa Hosk - Nej, inte vad jag kommer på! Jag tycker att det låter som en riktigt bra grej, 

men tror att kännedomen om fenomenet är låg och verktygen för att göra det bra är alldeles 

för få. I alla fall i små verksamheter som vår. 
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Intervjuaren - Ni arbetar ju mycket med andra identiteter och varumärken utåt. Har ni 

något speciellt sätt där ni arbetar aktivt med ert eget varumärke? 
Kurppa Hosk - Ja precis, det blir ju sådär skomakarens barn. Men vi gjorde ju en ordentlig 

uppryckning när vi lanserade en ny sajt. Och det var viktigt för oss. Det har också lett till 

många nya förfrågningar, det är ju tacksamt med den design vi gör för den har en förmåga att 

sprida sig i sociala medier och nå intressanta personer som sen hör av sig. Det har varit jätte 

betydelsefullt för oss. Men den generellt skulle vi jobba mycket mer med PR och sådana 

saker, men vi har ofta så mycket att göra att det blir eftersatt och det är jättedumt. Man 

prioriterar istället kundleveranser. 

 

Intervjuaren - Har du något mer du skulle vilka lägga till om Kurppa Hosk? 

Kurppa Hosk - Nej inget som jag kommer på, kopplat till detta. Men det vore ju fantastiskt 

kul att få läsa rapporten sen. 
 

8.5 Bilaga 5 - Intervju med Dan Josefsberg 

Managing partner på designbyrån Pond, 2015-05-05 
 

Intervjuaren - Vilka är ni & hur länge har ni funnits? 

Pond - Pond grundades runt år 2000 som en förpackningsdesign- och 

förpackningsinnovationsbyrå. Som egentligen skulle jobba med fast moving consumer gods 

företag, alltså snabb rörande konsumentvaror, och hjälpa till med differentiering. För fem-sex 

år sedan så bestämde vi oss för att vi skulle stöpa om Pond och det var då jag kom in i det här 

och bli mer av en innovation- och designbyrå och det var för att möta ett allt större behov 

inom innovation. Alltså alla företag har i princip innovation som topp tre på sin agenda. 

Extremt konkurrensutsatta industrier, hur differentierar man sig? hur blir man ännu mer 

relevant för sina kunder? Och där såg vi en ”White space” på den nordiska marknaden, det 

var ingen som hjälpte företag med den frågan med just innovationsfrågan, och då skapade vi 

ett erbjudande som vi kallar för varumärkesinnovation. Så vi håller på med just den biten och 

har hållit på nu i fem-sex år och har blivit stora på det vi gör i norden. 

 

Intervjuaren - Hur många anställda är ni? 

Pond - Vi är 75 stycken idag. 

                   

Intervjuaren - Hur ser er organisationsstruktur ut? 

Pond - Den är inte hierarkiskt, inte alls faktiskt. Den är ganska platt, vi har ju ganska många 

avdelningschefer just för att den inte ska bli så hierarkisk. Vi vill att teamen ska känna att de 

ha en chef som har tid för dem och som står dem nära. Vi har brutit upp Pond i ganska många 

olika avdelningar som är delvis kopplade till funktionell kompetens men också till 

erbjudande. Sen har vi en ledningsgrupp som består av 12 personer och alla dem har någon 

form av personalansvar. Och alla dem rapporterar till mig. 

 

Intervjuaren - Är det något som utvecklats med tiden då ni blivit större och större? 

Pond - Ja absolut, behovet har ju ökat, vi var ett helt annat företag innan. Det händer 

någonting när man kommer uppåt 35 anställda, än när jag kom in var vi 16. Det ställs nya 

krav och det är inte lika lätt att vara en synlig, närvarande chef när teamet växer sig för stort, 

och då måste man bygga sig någon form av, vi ska inte kalla det hierarki men man måste 

bygga någon form av ledarstruktur och det är det vi gjort. 
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Intervjuaren - Tycker du att ni har någon speciell kultur inom er organisation, och hur 

skulle du beskriva er kultur? 
Pond - Ja det har vi verkligen. Vi har ju alltid haft en stark kultur. En av anledningarna till att 

vi valt att stanna i dessa lokaler är att vi känner att det sitter så mycket kultur i väggarna 

också. Och vi har definierat ett antal kärnvärden som på något sätt beskriver hela vår kultur 

och som vi kommunicerar till medarbetarna och som vi använder som rekryteringskriterier 

och så vidare. Vi är väldigt tydliga med det. Det är egentligen det bärande i hela vår kultur. 

 

Intervjuaren - Skulle du säga att det är era mål och er vision eller är de separat just till 

kulturen? 
Pond - Mål och vision och kultur är inte riktigt samma sak för mig. Det måste ju hänga ihop 

men vi har definierat en tydlig målbild vad vi vill bli när vi blir stora. Det har drivit oss 

framåt i den riktning vi går i nu och dit vi är idag. Men vi hade inte lyckats utan att ha en 

stark kultur utan starka värderingar. 

 

Intervjuaren - Är alla medarbetare medvetna om kulturen och delaktiga i den? 

Pond - Kultur är väldigt svårt att ta på, eller beskriva på det sättet men jag tror att alla känner 

att vi har en stark kultur, de flesta i alla fall. Sen har vi rätt så många nya också. Men vi har 

en stark kultur på Pond. Vi har väldigt lojala medarbetare, vi har nästan ingen 

personalomsättning alls och en del av det tror jag har att göra med den kultur som vi har. Det 

är ett schyst ställe att vara på, det är inte bara en arbetsplats, det är mer än en arbetsplats. En 

av de bärande idéerna för mig och vad det gäller Pond är att vi ska vara ett högpresterande 

men humant företag och det vill vi ska genomsyra allt. Så du kan inte jobba på Pond och du 

inte är beredd att verkligen kavla upp ärmarna och prestera, därför att vi ställer höga krav på 

oss själva och våra kunder ställer höga krav på oss. Men vi vill inte göra det och inte vara 

humana utan det ska vara kul att gå till jobbet och det ska inte vara kniven på strupen varje 

dag. Det ska vara ett skönt sammanhang att vara i, lite som en familj. 

 

Intervjuaren - Hur har du gjort för att behålla detta, nu när ni växt så mycket? 

Pond - Det handlar dels om att kommunicera och att upprepa vision och värderingar. Det 

handlar otroligt mycket om hur man leder, vad man pratar om i det dagliga, vilka beslut man 

tar. För de beslut man tar kan ju antingen förstärka eller krocka med de värderingar man har. 

Så det handlar o att ta beslut som förstärker den vägen man valt och de värderingar man har. 

Och sen tycker jag att den absolut nyckeln är rekrytering. Vi hade kunna förändra vår kultur 

radikalt kan man säga när man går från 17 till 75 medarbetare, och så har vi bytt en del folk 

på vägen också. 

 

Intervjuaren - Har ni någon speciell process när ni tar in nya medarbetare för att de ska 

få kulturen till sig? 
Pond - Vi har en ”Induction”, det vill säga att vi går ut och träffar folk och man sitter ner och 

pratar med sig chef angående värderingar och hur det funkar på Pond men det sker inte riktigt 

på det sättet utan det är något du känner när du börjar jobba här. Jag tror det är ganska svårt 

att överföra en kultur utan en kultur måste upplevas. Man måste känna att man gillar det och 

vill bli en del av det. Sen är det så att vi anställer också folk där vi känner från början innan vi 

ens har anställt dem att det här kommer bli kulturbärare, för alla är inte kulturbärare, alla är 

inte ambassadörer. Däremot måste de flesta, eller nästan alla dela våra värderingar i stort, 

men man kan inte förvänta sig att alla ska vara kulturbärare, utan det ser vi ganska tidigt i en 

rekryteringsprocess att den här personen kommer inte bara passa in och förstärka vår kultur 

utan den kommer också vara en bärare av hela vår kultur. Det är viktigt att anställa sådana 

människor som verkligen kan göra skillnad. 
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Intervjuaren - Har du hört talas något om intern Storytelling, vet du vad syftet med 

Storytelling är? 
Pond - Ja vi jobbar ju jättemycket med Storytelling fast ur ett annat perspektiv så jag kan 

absolut förstå vad det handlar om. 

 

Intervjuaren - Använder ni några berättelser internt inom er organisation som ni sprider 

mellan varandra? 
Pond - Det vi gjorde i höstas var det att vi faktiskt skrev något som vi kallar ett ”Creative 

manifesto” som vi spelade in som var fyra minuter långt, och som verkligen var ”The Pond 

story” och varför vi finns. Det byggde upp till vår nya vision som vi lanserade. Detta 

verkligen att berätta Pond-historian och anledningen till varför vi går till jobbet varje dag. 

 

Intervjuaren - Finns det inga andra historier som uppkommer från medarbetarna, 

personligen och som sprids? 
Pond - Jo absolut, det finns massor sådant också. Folk som har varit med länge har 

jättemycket att berätta om den här resan. Men det är inte så formaliserat utan det är mer något 

som sprids från person till person, och det är inte så medvetet från vår sida utan det är en del 

av kulturen på något sätt. 

 

Intervjuaren - Du skulle inte säga att det är en särskild aktiv process då? 

Pond - Nej det skulle jag inte säga. Den aktiva processen är mer de budskap som vi 

förmedlar. 

 

Intervjuaren - Är era berättelser trovärda och sanna, eller är det något fiktivt? 

Pond - Nej men vår historia är ju absolut väldigt sannhetsenlig, den är det svårt att ljuga om. 

Men däremot visionen framåt och den bilden som man målar upp, den har ju inte hänt ännu 

utan det handlar om att måla upp en bild och berätta en historia som folk går igång på. Och 

som alla vill vara med och förverkliga. 

 

Intervjuaren - Skulle du kunna tänka dig att ni skulle kunna använda er av lite fiktiva 

historier för att locka till er personer? 
Pond - Ja jag tror inte man ska skarva för mycket, men absolut lite fiktiva. I slutet handlar det 

ju om att entusiasmera, motivera och inspirera. Vi använder väldigt mycket fiktivt i den 

Storytelling som vi gör för våra kunder. Så absolut, jag tro jättemycket på det, men du kan 

inte berätta historier som inte någon kan se förändrade i verkligheten för då blir du inte 

trovärdig heller. 

 

Intervjuaren - Var den historian som ni spelade in, var den riktad främst mot era 

kunder? 
Pond - Nej den var internt riktad. 

 

Intervjuaren - Får nyanställda ta del av den då, för att få en bild av vilka ni är? 

Pond - Ja absolut. 

 

Intervjuaren - Anser du att det är viktigt då att den är sann, annars kanske det finns en 

risk att de får fel bild med sig av er kultur? 
Pond - Ja just den typen av story måste vara ganska sannhetsenlig vad gäller bakåt i tiden, 

men sen framåt så kan man ju välja. Vår vision är”Freedom to create what doesn´t exist 
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today, but will excite people tomorrow.” Det är något man måste köpa in på för det är ju en 

vision. 

 

Intervjuaren - Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling 

internt? 

Pond - Man kontrolleras ju aldrig vad som sägs anställda emellan men jag tror att det säkert 

är ett jätte effektivt verktyg. Vi har inte implementerat det på det sättet som ni beskriver det i 

vår verksamhet på ett så strukturerat sätt utan det är väll en del av kulturen. 

 

Intervjuaren - Vad tror du är svårigheten med att använda Storytelling som internt 

kommunikationsmedel? 
Pond - Det är väl att hitta rätt balans mellan vad som är sant och visionen och den bilden man 

vill måla upp av sitt företag. För någonstans, många företag vara så här uppe och berätta 

sådana här historier men är här nere. Och hur hittar du då balansen, för det får inte bli för 

tråkigt och det får inte bli för ouppnåeligt och orealistiskt. Så det gäller att hitta en balans. 

Det är väl det som är utmaningen, att berätta en historia på ett sådant sätt att det känns på 

riktigt och man kan ta den till sig. Samtidigt som den är visionär, spännande och 

entusiasmerande. 

 

Intervjuaren - Tror du att ni skulle kunna används Storytelling som ett sätt att motivera 

medarbetarna i dess arbete framåt? 
Pond - Det tror jag nog, absolut. Storytelling överlag och sättet som vi använder det är ett 

fantastiskt verktyg. Allting idag handlar ju om Storytelling om man tittar på hur varumärken 

byggs, det är ju Storytelling. Men samtidigt kan du ju inte berätta din historia om det inte 

finns jävligt bra produkter i grunden. Så Storytelling ersätter ju inte nödvändigtvis ett riktigt 

bra erbjudande men det är viktigt visuellt, att bygga varumärken idag. 

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att definiera vilka ni är? 

Pond - Det är något som gradvist har växt fram. Det var inte så att vi satte oss ner en dag och 

bestämde att sådana här är vi. Dels så formas kulturen väldigt mycket av vems om leder 

företaget och vilka människor man väljer att anställa. Någonstans har det satt en otrolig 

prägel. Han som grundade Pond har satt en prägel på det företag vi är idag. Sen har vi tagit 

det arvet vidare och utvecklat nya dimensioner. Men det är något som växt fram. Men vi satte 

oss i höstas faktiskt och förtydligade det. 

 

Intervjuaren - Var det för er? Om alla på företaget ska bära på samma gemensamma 

identitet, ni jobbar ändå med design, hur förmedlar de er identitet både vilka ni är och i 

designen? 
Pond - För det första när vi satte oss ner och definierade det och verkligen skrev ner det, vi 

hade det nerskrivet sedan tidigare men det är ändå en utveckling som sker och vi kände att nu 

måste vi verkligen omdefiniera vem vi är och förtydliga och det var inte för ledningen utan 

för alla i företaget. Och också att kunna kommunicera till omvärlden. Sen är det så att vi som 

designbyrå är lite speciella. Det finns designbyråer där du väldigt tydligt kan se i designen 

vem som är avsändaren och vem om gjort det. Vi är inte en sådan designbyrå. Det man skulle 

kunna säga om vår design som en gemensam nämnare det är vi är ganska kommersiella 

designers. Det vill säga att vi designar det som säljer. Det är vår huvudsakliga drivkraft. Det 

är inte att vi vill göra fina saker för att de ska vara fina, utan vi vill göra fina saker för att de 

ska sälja. Så att vi är väldigt kommersiella som byrå. Det tror jag om man skulle säga något 

om oss design mässigt och det som lyser igen är att vi är väldigt kommersiella och det syns 

också i vår design. 
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Intervjuaren - Då designar ni alltså utifrån kundens identitet, istället för att det ska lysa 

igenom att det är Pond som är skaparen? 
Pond - Det skulle jag definitivt säga att vi gör. Vilket skiljer oss från vissa designbyråer men 

det är absolut kundens identitet som är viktig. Det handlar ju om att vi ska gifta ihop vår 

kreativitet med kundens identitet på något sätt. Men vi försöker inte förmedla vår egen 

identitet och vårt uttryck genom kundens design. Sen kan man säga att det är klart att olika 

designers designar på olika sätt, och där jag kollar på design så kan jag säga att det där har 

Viktoria gjort och det där har Karin gjort därför att de har en egen stil, men som byrå om ni 

ser något kan man nog inte säga att det har Pond gjort. 

 

Intervjuaren - Handlar det då mer istället om att ni alltid ska prestera på samma höga 

nivå till alla kunder? 
Pond - Ja, det är vår gemensamma nämnare, det är att vi vill hjälpa våra kunder att göra 

skillnad på marknaden. Om det handlar om att sälja mer, förbättra sitt varumärke och då är 

inte Pond och vår identitet det viktiga. Det viktiga är vår förmåga att hjälpa dem genom de 

verktyg vi har, kreativitet, design, strategiskt tänkande. Att hjälpa dem lösa ett problem eller 

ta sig an en utmaning. Så vi är ganska presigelösa i det. 

 

Intervjuaren - På vilket sätt får ni era anställda motiverade på̊ ett effektivt sätt? 

Pond - Man kan prata om motivation på olika nivåer. På det högsta planet vill vi verkligen 

skapa en arbetsplats som folk älskar. Det är en otroligt stark drivkraft för folk. Det handlar 

om det jag sa tidigare, högpresterande men humant, tror jag är en jätteviktig del och man ska 

känna att man utmanas på Pond. Att man får jobba med spännande, svåra saker. Samtidigt 

som vi jobbar med moroten mer än med piskan. Och vi kräver inte att folk jobbar länge på 

kvällarna. Som chefer är vi tillgängliga och finns där och är väldigt stöttande om något 

verkligen händer. Jag torr att den känslan vill vi skapa, att Pond är en skön arbetsplats på det 

sättet. Det är inte lätt, du ska inte jobba här för att du vill ha slappt i livet, det är inte det som 

är grejen. Men att du vill ha ett utmanande jobb men samtidigt jobba på ett ställe som tar 

hand om dig. Så det är på högsta nivå. Sen handlar det om att, vi har ju 50 kreatörer och ett 

viktigt sätt att motivera dem är att ge dem rätt typ av utmaningar. Det är en stark 

motivationsfaktor i sig, det skulle jag säga att det är för alla våra medarbetare. Så vi lägger 

mycket krut på att försöka dra in rätt typ av kunder som vi vet att folk kommer gå igång på, 

motiveras av och stimuleras av. Det är ytterligare en viktig grej. Sen handlar det om kollegor. 

Vi tror att det är en väldigt viktig motivationsfaktor att känna att de som sitter runt dig är 

människor som du skulle kunna tänka dig att bli kompis med. Det är inget krav och inget vi 

förutsätter men vi tänker litegrann så. Vi gör det som en sluttamp i våra intervjuprocesser, att 

personen får gå runt och äta lunch med kollegorna, det är lite det där ”Christmasparty-testet”, 

att kan du tänka dig att sitta fem timmar på en julfest och bara snacka. Sen handlar det också 

om att vi naturligtvis vill betala konkurrenskraftiga löner. Vi betalar absolut inte bäst och 

absolut inte sämst, men vi betalar konkurrenskraftiga löner och det är också en viktig grej. 

Att folk känner att de blir kompenserade för sin insats. Och sen handlar det mycket om att ge 

erkännande, alla behöver uppmärksamhet på något sätt och att se folk, ge dem erkännande för 

det de gör. 

 

Intervjuaren - Har ni några gemensamma aktiviteter tillsammans, utanför jobbet? 

Pond - Ja, vi har till exempel fredagsöl och i torsdags hade vi en sådan där beerpong-tävling. 

För en månad sedan var vi och curlade och käkade middag, så vi försöker göra sådana grejer. 

Sen har vi inspirational fridays, så sista fredagen varje månad så stänger vi kontoret och då 

får man inte jobba. Då brukar vi inleda med en inspirationstalare, någon spännande person. 
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Det kan vara en författare som Jens Lapidus var här och berättade om den kreativa processen 

i att skriva en bok. Sen får folk gå ut och göra vad de vill och ofta går folk ut och gör det 

tillsammans då, att man går på moderna eller så. Vi försöker göra en hel del sådant, men kan 

säkert göra mer. Vi jobbar också ganska mycket internationellt, så det är många på Pond som 

får besöka väldigt spännande ställen på jorden. Åka en vecka till Tokyo, San Fransisco, New 

York eller LA. Det är många som får göra den typen av resor. Det tror jag är en viktig del av 

motivation, att man inte bara får sitta framför sin dator utan att man får komma ut i världen. 

Det tror jag har varit väldigt viktigt för att många har stannat kvar. Och det tror jag är en av 

de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för oss i att få behålla folk och fortsätta få folk 

motiverade, att ständigt utvecklas som företag. Att vi inte står stilla och att det skapas nya 

utmaningar hela tiden, det tror jag har varit väldigt viktigt för oss. 

 

Intervjuaren - Vilka medel använder ni för att hitta nya medarbetare? 

Pond - Vi annonserar nästan inte alls, för det första får vi in jättemycket spontanansökningar, 

vi får in typ 1000 ansökningar om året och där finns det en hel del intressant. Nätverket, 

headhunter. Vi använder headhunter när det är väldigt speciella roller. 

 

Intervjuaren - Vad tror du det är som får folk att söka till just Pond? 

Pond - Dels så börjar vi bygga ett varumärke och det är fler och fler som vet vilka vi är. Det 

är klart att de senaste fem åren har vi haft en 110-120 personer som antingen är här, eller har 

varit här i internships och så vidare. Vi har mycket interns från Handels till exempel, från 

MCXL-programmet, och de går tillbaka och berättar så alla på MCXL vet vilka vi är. Och på 

Bergs, så på del olika skolorna är det många som vet vilka vi är. Så det sprids väldigt mycket 

av de som är här på Pond, eller har varit på Pond, via våra kunder. Det är många kunders barn 

och kunders bekanta som söker jobb här. Det är många kunder som söker jobb här. Och sen 

är det också hemsidan och att där berätta vår historia litegrann. Det kan ju trigga till handling 

på något sätt. 

 

Intervjuaren - Vad anser ni som viktiga faktorer och egenskaper tittar ni på när ni söker 

en person för ert företag? 
Pond - Ibland brukar vi säga ”Hire for attitude and trade for skill”. Men det är inte helt sant 

för skills är viktigt också, framförallt när det är mer seniora rekryteringar. På yngre 

rekryteringar är det väldigt mycket attityd och självklart att de har en relevant utbildning, 

bakgrund och intresse och så vidare. Men vi har fem värderingar, så när jag sitter och 

intervjuar någon så tittar jag på om de lever upp till dem. De är ”Courage is the mother of 

creativity”, är en av våra grundpelare. Är det här en modig person som vågar utmana, det är 

jätteviktigt. Det andra är ”When you put your heart into work it shows”, så vi letar efter 

människor som verkligen glöder. Om en person sitter där och är super kompetent men inte 

glöder så kommer den inte bli anställd hos oss. Det smittar av sig på våra kunder och på 

kollegor, så energin och passionen är super viktig. Sen är det ”Diversed people workning 

together creates grateness”, vi letar inte efter folk som är stöpta i samma form utan vi letar 

verkligen efter folk som har något annorlunda, så det är mixen som blir intressant och den 

dynamiken som skapas. Sen är det ”All work starts with finding the right insights and putting 

them in to use”, vi letar efter insiktsfulla människor, det vill säga inte bara ”superficial 

hipshooters” utan det ska verkligen vara folk som gör grejer, men som gör det med en tanke. 

Nu designar jag det här därför att. Eller nu löste jag det här problemet på det här sättet, 

baserat på den här insikten. Så insiktsfulla människor. Den sista är ”Work hard, laugh hard”, 

vi vill att det ska vara kul på jobbet, man ska ha glimten i ögat och man ska kunna skratta. 

Det ska vara kul och man ska ha kul på jobbet, det ska inte kännas som en pina. Sen kommer 

det inte vara roligt alltid men har man roligt så gör man ett bättre jobb. 
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Intervjuaren - Hur gör ni för att på ett effektivt sätt få in en medarbetare in i 

organisationen? 
Pond - Det handlar om att vi ger dem en kort introduktion och de får sitta ihop med olika 

avdelningar, men vår erfarenhet är att det bästa sättet att komma in på är att kastas rakt in i 

hetluften. Bara börja jobba direkt och kastas rakt in i ett projekt. Det finns inget bättre sätt att 

komma in i ett företag än att komma rakt in i hetluften, sen ska det inte blir för mycket hetluft 

utan det ska vara rätt utmaning i relation till där man befinner sig erfarenhetsmässigt och så 

vidare, men jag tror att det är melodin för oss, bara in i projekt. Det är så du lär dig känna 

människor på ett naturligt sätt, det är inte lika naturligt att lära känna en människa vid 

kaffeautomaten som det är när du sitter och jobbar i ett projekt tillsammans varje dag. Så det 

är en del, och en annan del är att du lär dig vårt sätt att arbeta. 

 

Intervjuaren - Har ni någon slags uppföljning när ni tagit in en ny medarbetare? 

Pond - Ja efter sex månader. Vi har ganska löpande att vi sitter ner och coachar men rent 

formellt så gör vi det efter sex månader tillsammans med dem. Många kommer ju in på 

provanställning så det blir en ganska naturlig diskussion. Vi har avslutat folk som har 

presterat bra men som inte passar in, och vise versa. 

 

Intervjuaren - Hur arbetar ni för att ständigt utveckla och upprätthålla ert “brand 

identity” när ni ständigt arbetar med att utforma andras? 
Pond - Vårt externa varumärke handlar ju om vad kunder ser av oss, de ser tre saker, de ser 

våra människor, vår leverans och de ser våra lokaler. Så vi har lagt jättemycket krut på våra 

lokaler. Att folk ska känna när de kommer hit att det här är Pond. Sen finns det en fjäre grej 

naturligtvis och det är sajten. Det är också ett jätteviktigt ansikte utåt. Vi byggde om vår sajt 

förra året och det är lite så att man aldrig blir profet i sin egen hemstad och vi utvecklar 

jättekomplicerade digitala tjänster men när man ska göra det själv så blir det aldrig lika 

fantastiskt. Det är ju konstant hög kvalitet i det vi gör och det är så vi bäst bygger vårt 

varumärke, och sen att ha människor som inte bara är duktiga utan som våra kunder verkligen 

gillar att jobba med och som kollegor gillar att ha runt om kring sig. Så vi jobbar ganska 

medvetet och vi syns mycket. Vi blir ofta inbjudna som talare på olika tillställningar och det 

är ett sätt att bygga vårt varumärke. Vi är väldigt konsekventa, vi är inte något den ena 

veckan och något annat nästa vecka utan vi har valt en linje och det reflekterar också i 

utvecklingen av vårt erbjudande. Det är väldigt viktigt att vara ”The brand innovation 

company” och vi är bäst på det, och inte urvattna vårt erbjudande. Det är också en viktig del 

både internt och externt, att ständigt utvecklas men att också vara ganska konsekvent i vad vi 

håller på med. Det tror jag är jätteviktigt. 

 

8.6 Bilaga 6 -Intervju med Åsa Plahn 

Varumärkesstrateg & creative director på The Plahn  

 

Intervjuaren - Vilka är ni och hur länge har ni funnits? 

The Plahn - Sedan 2009 

 

Intervjuaren - Hur många anställda är ni?     

The Plahn - Två grundare, ingen övrig personal. 

 

Intervjuaren - Hur ser er organisationsstruktur ut?  

The Plahn - Mycket platt. 
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Intervjuaren - Vad anser ni vara syftet med Storytelling?  

The Plahn - Att levandegöra ett varumärke. 

 

Intervjuaren - Har ni någon erfarenhet av Corporate Storytelling och av att använda er 

av berättelser? 
The Plahn - Ja. 

 

Intervjuaren - Har ni byggt upp en Storytelling för att kunna förmedla ert syfte och er 

identitet?  
The Plahn - Nej. 

 

Intervjuaren - När uppkommer historierna som speglar vilka ni är?  

The Plahn - I kundmöten och i privata sammanhang. 

 

Intervjuaren - Anser du att berättelserna behöver vara sanna och trovärdiga?  

The Plahn - JA. 

 

Intervjuaren - Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling 

internt?  
The Plahn - Ja, som begrepp. Inte annars. Här kan man göra hur mycket som helst, särskilt i 

sociala medier. Aktiviteter som kan gynna både företagets interna kultur och externa 

kommunikation. 

 

Intervjuaren - Vad tror du är svårigheten med att använda Storytelling som internt 

kommunikationsmedel?  
The Plahn - Det är svårt att prata om Storytelling som begrepp och verktyg – för det är i 

själva verket något som har med våra känslor att göra. Fluffigt och ogripbart. Risken är att det 

blir för strategiskt och effekten den omvända. Ett känslomässigt svalt förhållande till 

företaget. För att förverkliga och leverera på historien om företaget så ställer det höga krav på 

företagets ledare. Här gäller det att leverera på visionen, ett högre syfte och leva som man lär! 
 

8.7 Bilaga 7 - Intervju med Peter Påhlman  

Creative director på Spoke Digital Agency 

 

Intervjuaren - Vilka är ni och hur länge har ni funnits? 

Spoke - Spoke är en digitalbyrå som sedan 2008 arbetat med att ta fram unika och interaktiva 

app- och webblösningar för kunder som Nokia, Viasat, Academedia, Evothings och 

Bildbyrån. Med en kombination av minimalistisk design och högavancerad teknik är vi ofta i 

framkant med nya teknologier, och arbetar lika mycket med detaljerna som med helheten, 

pitchen och idén. 

 

Intervjuaren - Hur många anställda är ni? 

Spoke - I nuläget består Spoke av två anställda samt en praktikant på halvårsbasis. Företaget 

är privatägt av Eric Svensson, som basar för den tekniska utvecklingen, och Peter Påhlman 

som är kreativt ansvarig. 

 

Intervjuaren - Hur ser er organisationsstruktur ut? 
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Spoke - Spoke kör en klassisk småföretagarstruktur där ägarna har all bestämmanderätt (men 

med målet att alla ska vara nöjda och glada). 

 

Intervjuaren - Hur skulle du beskriva er kultur inom företaget? 

Spoke - Jag tror (hoppas) att vi ses som en innovativ arbetsplats med mycket nytänk – kanske 

inte bara inom våra produkter och arbetssätt, utan också inom vårt arbets- och 

företagsfilosofi. Vi kör hårt med flexibla arbetstider, gemensamma luncher och frukostar och 

är frikostiga med friskvård under kontorstider etc. Så själva stämningen är avslappnad och 

välkomnande, men därmed sagt att när vi jobbar så är det fullt fokus. Vidare är vi väldigt 

medvetna kring vad för slags personligheter som funkar hos oss – trots att vi jobbar med 

teknisk utveckling så är vi måna om att i första hand hitta personer att jobba med som inte 

utstrålar klassisk tekniker. Hellre än allmänt kulturintresserad person än en insnöad 

datatekniker, och hellre än ambitiös konstnär än en nitisk Berghs-utbildad formgivare som är 

expert i Photoshop men helt fantasilös i övrigt. 

 

Intervjuaren - Har ni en vision och tydligt uppsatta mål? 

Spoke - Här slarvar vi lite. Vi har ett affärsmål och en vision som fokuserar på lönsamhet, 

arbetstid och expansion, men inget mer än så. Vi skulle vilja ha en tydligare vision om hur vi 

vill jobba, vad vi premierar och varför, men där går vi lite mer på känn. Jag och Eric vet vad 

som gäller, men vi känner själva att vi borde ta en hel vecka och bara sitta och prata, spåna 

och uppdatera all dokumentation. 

 

Intervjuare - Hur förmedlar ni internt er vision, era värderingar och mål till era 

anställda? 
Spoke - Jag tror det kommer ganska automatiskt så fort de kliver in här. Vi har lagt ner 

oerhört mycket tid och resurser exempelvis på själva kontoret och dess inredning. Man ska på 

något sätt “känna” att det här är ett kreativt, drivet och mycket väl genomtänkt ställe. Vi kör 

inga interna workshops, utan istället är det just den där luddiga känslan blandat med just det 

faktum att vi försöker och vill umgås. 

 

Intervjuaren - Vad anser ni vara syftet med Storytelling? 

Spoke - Storytelling handlar egentligen bara om en sak: att sälja. Det är inte svårare än så. 

Oavsett vad olika personer drar för slutsatser och erfarenheter, så är Storytelling bara ett i 

mängden verktyg som används för att tjäna pengar. Krasst, men sant. 

 

Intervjuaren - Har ni någon erfarenhet av Corporate Storytelling och av att använda er 

av berättelser? 
Spoke - Vi jobbar väldigt mycket med det här för våra kunders räkning, och i och med att jag 

(Peter) även är f.d. journalist och chefredaktör så ligger copy-tänket alltid i bakhuvudet, 

vilket ofta resulterar i Storytelling på ett eller annat sätt. 

 

Intervjuaren - Har ni byggt upp en Storytelling för att kunna förmedla ert syfte och er 

identitet? 
Spoke - Vi kör ganska mycket sådant när vi föreläser eller har kundpresentationer, samt i våra 

digitala presentationer och portfolion. Vi gillar att berätta istället för att instruera, och gillar 

att visa lösningen istället för problematiken, och där är Storytelling ett bra verktyg. 

 

Intervjuaren - När uppkommer historierna som speglar vilka ni är? 

Spoke - De skapas ofta i stunden. Sällan något planerat, och aldrig tillsammans med någon 

PR-byrå eller liknande. 
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Intervjuaren - Anser du att berättelserna behöver vara sanna och trovärdiga? 

Spoke - Definitivt trovärdiga, definitivt sanna om det utges för att vara sanning. Det här är 

jätteviktigt. Det här är viktigare än frågan om att retuscha eller inte retuscha bilder. Så fort 

någon får en berättelse berättad för sig så blir det direkt personligt. Det blir som en 

konversation, och då måste det också vara äkta. 

 

Intervjuaren - Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling 

internt? 
Spoke - Egentligen inte. Det finns vissa frågetecken och eventuella brister, men använt på rätt 

sätt är det helt rätt tänkt. 

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att definiera vilka ni är? 

Spoke - Utåt sett gör vi det på tre sätt: språk, bildspråk och kvalitet. Vi släpper aldrig ifrån oss 

något som inte “låter” som något Spoke skulle säga/skriva, vi släpper aldrig ifrån oss något 

som inte ser ut som något Spoke skulle säga/ skriva och vi släpper aldrig ifrån oss något som 

inte håller hög kvalitet. Det är våra tre stöttepelare, och det hela vår verksamhet bygger på. 

Man kanske kan se det som personlighet, visuell identitet och ambition. Men mer än så tänker 

vi nog inte på det. Vi bara kör på, och det brukar bli rätt. Det kanske är mycket erfarenhet 

inblandat 

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att alla anställda ska bära företagets gemensamma identitet 

och samtidigt förmedla er designprofil?  
Spoke - Det här är anledningen till att vår organisation är så hierarkiskt uppbyggt. Vi är lite 

som ett popband som tar in en ny trummis – det är trummisen som får anpassa sig. Det låter 

kanske krasst, men vår verklighet bygger på erfarenhet, och på Spoke är det min och Erics 

erfarenhet som väger tyngst. Därmed inte sagt att vi vet bäst, inte alls, men vi måste se till att 

Spoke alltid är Spoke. 

 

Intervjuaren - Hur motiverar ni era anställda på ett effektivt sätt? 

Spoke - Här tror jag att ni kan kolla igenom lite av det vi pratat om innan; det här med 

förmåner, friskvård och kompisaktigt kontorsklimat är viktigt att lyfta upp. Vidare ger vi 

enorma mängder ansvar, och jobbar bara med personer som vi vet vill ha ansvar. Om man är 

ruskigt duktig och ruskigt driven så ska man jobba med oss. 

 

Intervjuaren - Används Storytelling som ett sätt att motivera medarbetarna i dess arbete 

framåt eller mer för att skapa gemenskap på arbetsplatsen i form av ett 

kommunikationsmedel?  
Spoke - Vi kör lite Storytelling internt i och med att vi inte har avdelningar – vi sitter några få 

meter ifrån varandra typ 250 dagar per år och arbetar tätt tillsammans!   

 

Intervjuaren - Vad anser ni som viktiga faktorer vid rekrytering för att hitta rätt person 

för ert företag? 

 

 Spoke - Personkemin är alltid viktigast. Som jag skrev tidigare så spelar det ingen roll om 

någon är skitduktig och skittråkig. Vi kommer inte anställa den personen. Förutom det är det 

just det här med att vi inte vill ha någon som bara gör det han eller hon blir tillsagd, vi vill ha 

personer med eget driv, egna idéer och egna viljor – och personer med ett liv utanför 
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arbetsplatsen. Spoke har aldrig handlat om den klassiska reklambyråklyschan där man 

crunchar till kl. 03. 

Intervjuaren - Har ni en tydlig strategisk process för att få in en ny medarbetare i 

organisationen och kulturen? 
Spoke - Nej, det handlar helt om vilken roll det handlar om. Senast utvecklade vi en egen 

webbsida bara för att hitta rätt slags säljare, och delade den på sociala medier. Det är få saker 

som är strategiskt planerade och processaktigt utförda hos oss… 

 

Intervjuaren - Följer ni upp den nya medarbetarens bilds av företaget och hur den 

utvecklas? 
Spoke - Samma här, i och med att vi är så små så har vi inget behov av sådana uttalade 

uppföljningar, det är sådant vi snackar om på lunchen ändå. 
 

8.8 Bilaga 8 - Intervju med Fredrik Öst 

Creative Director & Founder av design byrån SNASK.   

 

Intervjuaren - Vilka är ni och hur länge har ni funnits? 

SNASK - SNASK AB och vi har funnits sedan 2007. 

 

Intervjuaren - Hur många anställda är ni? 

SNASK - Vi är 9 st.             

 

Intervjuaren - Hur ser er organisationsstruktur ut? 

SNASK - 3 grundare som arbetar som Creative directors, 3 designers och 3 producenter. 

Vi har otroligt platt hierarki och alla ansvarar väldigt mycket för egna projekt och att 

bibehålla kvalitet och ambition. 

 

Intervjuaren - Hur skulle du beskriva er kultur inom företaget? 

SNASK - Väldigt fri och avslappnad. Väldigt modern och ganska mkt rock’n’roll blandat med 

väldigt professionellt. 

 

Intervjuaren - Har ni en vision och tydligt uppsatta mål? 

SNASK - Ja. 

 

Intervjuaren - Hur förmedlar ni internt er vision, era värderingar och mål till era 

anställda? 
SNASK - Genom att prata med dem, genom att ta med dem och föreläsa runt om i hela 

världen. 

 

Intervjuaren - Vad anser ni vara syftet med Storytelling? 

SNASK- Beror helt på men i grund och botten att berätta en historia handlar om att skapa 

engagemang, att påverka. 

 

Intervjuaren - Har ni någon erfarenhet av Corporate Storytelling och av att använda er 

av berättelser? 
SNASK - Ja absolut. Vi skrev Nordea Markets hela varumärkesplattform och tonalitet. 
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Intervjuaren - Har ni byggt upp en Storytelling för att kunna förmedla ert syfte och er 

identitet? 
SNASK - Ja oerhört mycket. 

 

Intervjuaren - När uppkommer historierna som speglar vilka ni är? 

SNASK - På vår webb, i alla intervjuer, på våra föreläsningar och när man träffar oss. 

 

Intervjuaren - Anser du att berättelserna behöver vara sanna och trovärdiga? 

SNASK - Sådär. Alla rätter behöver lite salt och peppar. Men man får inte ljuga sig till 

fördärvet. Man måste såklart kunna backa upp. Vi kan backa upp våra historier med otroligt 

bra höjd på kvalitet i vårt arbete. 

 

Intervjuaren - Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling 

internt? 
SNASK - Nej. 

 

Intervjuaren - Vad tror du är svårigheten med att använda Storytelling som internt 

kommunikationsmedel? 
SNASK - Tror inte att det är en svårighet. Litar man inte på någon pga. Storytelling så är man 

väldigt fel ute och det är något annat som är problemet. 

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att definiera vilka ni är? 

SNASK - Genom strategiska möten där vi rannsakar oss själva och vårt eget varumärke. Vi 

jämför oss med vår sketna bransch, med gubbsamhället, med alla andra byråer i världen. Vi 

är motsatsen mot det mesta som är konservativt. 

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att alla anställda ska bara företagets gemensamma identitet 

och samtidigt förmedla er designprofil? 
SNASK - Pratar med dem. Se till att dem är på samma bana som oss och vill leva och arbeta 

som vi gör på SNASK. 

 

Intervjuaren - Hur motiverar ni era anställda på ett effektivt sätt? 

SNASK - Dom har bättre villkor än alla andra byråer. Vi har kollektivavtal. Vi åker på resor 

med dem. Vi gör dem till superstjärnor som hela världen känner till. 

 

Intervjuaren - Används Storytelling som ett sätt att motivera medarbetarna i dess arbete 

framåt eller mer för att skapa gemenskap på̊ arbetsplatsen i form av ett 

kommunikationsmedel? 
SNASK - Både och. Men oftast är alla på SNASK med på Storytelling både internt såväl som 

motivationsmässigt. Gällande att skapa gemenskap så tror jag det är hela SNASK’s 

Storytelling som lockar och engagerar. 

 

Intervjuaren - Vad anser ni som viktiga faktorer vid rekrytering för att hitta rätt person 

för ert företag? 
SNASK - Någon som vill vara en del av vad vi är och står för. Någon som är social och 

positiv och otroligt duktig på vad hen gör. 

Intervjuaren - Har ni en tydlig strategisk process för att få in en ny medarbetare i 

organisationen och kulturen? 
SNASK - Ingen medveten mer än att alla är medvetna om att personen är ny. 
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Intervjuaren - Följer ni upp den nya medarbetarens bilds av företaget och hur den 

utvecklas? 
SNASK - Ja det gör vi. 
 

8.9 Bilaga 9 - Intervju med Diana Uppman 

Chief executive officer på BVD.  

 

Om organisationen 
Intervjuaren - Vilka är ni och hur länge har ni funnits?  

BVD - 1996 

 

Intervjuaren - Hur många anställda är ni? 

BVD - 19 idag  

 

Intervjuaren - Hur ser er organisationsstruktur ut? 

BVD - Se bifogad PDF (ser att text hoppat i den, men ni ser ). Vi tittar inte så ofta på 

den måste jag erkänna, då det internt är tydligt att vi arbetar tillsammans och vilka 

funktioner/egenskaper som krävs. Vi är små så alla känner alla väldigt bra.  

 

Intervjuaren - Hur skulle du beskriva er kultur inom företaget?  

BVD - Vi lever med en filosofi som vi kallar Simplify to Clarify. Den genomsyrar allt vi gör 

för såväl kunder som internt i arbetsprocesser. Den har funnits i 19 år och nu vidgar vi den (i 

skrivande stund) att omfatta fler områden. Vi har inom filosofin en testande miljö, vilket 

tillåter exempelvis misslyckande, och att vi ska lära av allt.  

 

Intervjuaren - Har ni en vision och tydligt uppsatta mål? 

BVD - Vår vision är vår filosofi och kundlöfte ”Simplify to Clarify for Maximum 

Impact”.  D.v.s. att allt vi gör ska förenkla för kunden, tydliggöra dess varumärkeskärna och 

deras ”why” som tillsammans med känslor som förmedlar skapar en maximal effekt. Vi vill 

att kunden ska känna i magen varje dag vad som är viktigast för deras verksamhet. Ingen 

läser sig till detta. Effekten kan ses hos kunders kunder eller internt i organisation. Vi arbetar 

inte med uttalade mål längre, då det inte motiverade. Vi arbetar med ständigt lärande och med 

vår filosofi. Vi börjar se att det ger resultat i ökad lönsamhet och fler uppdrag, exempelvis.  

 

Intervjuaren - Hur förmedlar ni internt er vision, era värderingar och mål till era 

anställda? 
BVD - Vi lever den, pratar och utvärderar vår filosofi, bjuder in externa talare som i någon 

vinkel lever/arbetar i vår anda. Hela vår arbetsprocess är vår filosofi. Vi tror inte på att berätta 

i ord massor av värderingar och vad som vi står för. Vi vill exemplifiera och leva den.  

 

Intervjuaren - Vad anser ni vara syftet med Storytelling? 

BVD - En metod som kombinerar det funktionella och emotionella i en berättelse. Den skapar 

intresse om den är rätt utförd.  

 

Intervjuaren - Har ni någon erfarenhet av Corporate Storytelling och av att använda er 

av berättelser? 
BVD - Massor av bra. Just nu bygger vi en visuell och med ord liksom kulturbärande 

Storytelling.  
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Intervjuaren - Har ni byggt upp en Storytelling för att kunna förmedla ert syfte och er 

identitet? 
BVD - Ja och den kommer utvecklas i vår hemsida under sommaren. Idag syns ”bara” 

den visuella vinkeln.  

 

Intervjuaren - När uppkommer historierna som speglar vilka ni är? 

BVD - De uppkommer i kundmöten, interna möten, föredrag, konferenser, löpande i vårt 

arbete. Vår story är vår kultur och hur vi lever den ligger inom samma story.  

 

Intervjuaren - Anser du att berättelserna behöver vara sanna och trovärdiga? 

BVD - Ja, absolut måste de vara sanna. Om det inte är sanna, måste de vara så skruvade så att 

de är självklart att det är absurt. Då fungerar en fiktiv berättelse.  

 

Intervjuaren - Tror du att det finns något problem med att använda sig av Storytelling 

internt? 
BVD - Tror inte det är svårt 

 

Intervjuaren - Vad tror du är svårigheten med att använda Storytelling som internt  

kommunikationsmedel? 
BVD - Lika ovan  

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att definiera vilka ni är? 

BVD - Massor av samtal, i grupper, hela företaget, på konferensdagar, utvärdering hur  

kunder ser på oss. 

 

Intervjuaren - Hur gör ni för att alla anställda ska bara företagets gemensamma identitet 

och samtidigt förmedla er designprofil? 
BVD - De som söker sig hit är helt olika personligheter och ska så vara. Men vi har en 

gemensam nämnare. Vi brinner för vår kultur på samma sätt. Det gör att ovan fråga är inte en 

fråga har vi upptäckt.  

 

Intervjuaren - Hur motiverar ni era anställda på ett effektivt sätt? 

BVD - Löpande genom massor av aktiviteter. Löpande BVD konferenserna samlar ihop oss 

när vi ”tappar fästet” eller känner att vi behöver energi. I vardagen är det bus och hejarop 

samt roliga kundmöten.  

 

Intervjuaren - Används Storytelling som ett sätt att motivera medarbetarna i dess arbete 

framåt eller mer för att skapa gemenskap på̊ arbetsplatsen i form av ett 

kommunikationsmedel? 
BVD - Eftersom den är vår filosofi så ja.  

 

Intervjuaren - Vad anser ni som viktiga faktorer vid rekrytering för att hitta rätt person 

för ert företag? 
BVD - Att de går igång på vår kultur. Det ska synas i ögonen och på kroppspråket.  

 

Intervjuaren - Har ni en tydlig strategisk process för att få in en ny medarbetare i  

Organisationen och kulturen? 
BVD - Ja, vår kundprocess och filosofi är densamma. Så vi har allt enkelt på ett halvt  

papper.  
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Intervjuaren - Följer ni upp den nya medarbetarens bilds av företaget och hur den 

utvecklas? 
BVD - Ja, löpande i utvecklingssamtal 2 ggr per år (individuella) samt på konferenser 3ggr 

per år. Och sedan i vardagen också. 

 

 

 

 

 

 

 

 


