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Sammanfattning 
 
Inom näringslivet har ett nytt kommunikationsverktyg utvecklats kallat “corporate 
storytelling”. Corporate storytelling handlar om att använda sig av berättandets konst för att 
förmedla ett budskap. Genom att skapa olika historier, som förmedlar det budskap som 
sändaren vill att målgruppen skall ta till sig, så hoppas man att önskade förändringar sker. Det 
kan vara historier som berättas i organisationen, berättelser om organisationen, om kunder, 
om kända organisationsprofiler och även om hela delar av verksamheten (Mossberg & 
Johansen 2006). Uppsatsens syfte är att analysera vilken potential corporate storytelling har 
som miljökommunikativt verktyg och föreslå hur och var corporate storytelling kan användas 
inom det miljökommunikativa arbetet. 
 
Corporate storytelling som metod är relativt ny och ännu inte utvärderad på ett mer 
systematiskt sätt. Kunskapsuppbyggnaden sker i huvudsak i de organisationer som tillämpar 
metoden och i konsultbranschen. Uppsatsen är skriven ur ett hermeneutiskt perspektiv, i form 
av en explorativ undersökning. Modeller och annan data har hämtats från flera olika håll i 
studien. Uppsatsen är en fallstudie där själva undersökningen skett på energiföretaget 
Vattenfall AB. Den empiriska datainsamlingen har främst gjorts genom intervjuer, vilka alla 
haft en låg grad av standardisering då intervjuerna har anpassats till respektive intervjuperson. 
En slags tratt-teknik har tillämpats där samtalen öppnats med en generell fråga för att vid 
slutet av intervjun gå mer in på detaljer. Under intervjuerna har anteckningar och 
ljudbandsinspelning använts. 
 
Den föreliggande studien vill bidra till ökad kunskap om ”coprporate storytelling” genom att 
ställa sig den övergripande frågan: Är corporate storytelling en form av miljökommunikation 
som leder till en ökad kunskap och ökat förtroende hos medarbetarna för det egna företagets 
hållbarhetsarbete? När kommunikativa modeller och de empiriska resultaten vägs samman 
pekar uppsatsens slutsatser på att corporate storytelling har en potential att fungera som ett 
miljökommunikativt verktyg för att öka det interna förtroendet för Vattenfalls CSR-arbete hos 
medarbetarna. Detta under förutsättning att vissa kriterier uppfylls: 1) Framgångsrik 
miljökommunikation förutsätter att det finns en förståelse för båda parter i den 
kommunikativa akten, dvs att både mottagare och sändare är aktiva. 2) Det räcker inte endast 
med en bra historia, utan det behövs även kunskap om hur mottagaren lär sig, hur hon 
reagerar på informationen, vad som kännetecknar hennes situation och de normer och 
föreställningar som omger henne. 3) En berättelse måste beröra nära målgruppen för att 
corporate storytelling ska fungera. Det som ligger oss närmast är det mest intressanta 4) För 
att en historia ska beröra krävs det att det finns ett grundläggande engagemang hos 
målgruppen för CSR frågor. 5) Corporate storytelling bör framför allt användas där det redan 
finns ett engagemang för CSR frågor, dvs corporate storytellning bör i en sådan situation 
kombineras med andra metoder.  
 
Det finns ett behov av fortsatt forskningen kring kommunikationsverktyget corporate 
storytelling, framförallt inom hållbar utveckling på företag, organisationer och andra 
instanser. Corporate storytelling kan vara till stor hjälp tillsammans med andra 
kommunikationsverktyg att lösa de utmaningar företag, organisationer och andra instanser 
står inför när det gäller hållbar utveckling. 
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Abstract 
 
Corporate storytelling as a method for environmental communication 
Author: Frida Louhi 
 
Within business there has developed a new communication tool called “corporate storytelling”. 
Corporate storytelling uses the art of making narratives to mediate different messages, which the 
sender of the message wants the target group to adopt. Trough such stories there is a wish that 
changes are going to take place. These stories can be part of the organization, about the 
organization, about costumers, about famous profiles in the organization or even stories about the 
whole organization activity (Mossberg & Johansen 2006). The purpose of this master study is to 
analyze which potential corporate storytelling has as an environmental communication tool and 
also to suggest how and where corporate storytelling can be used in the environmental 
communication work.  
 
As a method corporate storytelling is relative new and it is not evaluated in a more systematic 
way. The knowledge of the tool is mostly experience based and built into the organizations that 
uses the method as well as in consult businesses. This paper is written from a hermeneutic 
perspective, in form of an explorative investigation. Explanatory models and other data have been 
collected from diverse disciplines and different sources. The paper is a case study where the 
investigation is done at the energy company Vattenfall AB. The collection of the empirical 
material is mainly done through interviews, which all have a low grade of standardization; hence 
the interviews have been adapted to each respective person. The interviews have used a method 
labeled the funnel method, where the interview has started with general questions moving towards 
more specific questions. Written notes have been taken and tape recorder has been used during the 
interviews.  
 
This paper wants to provide new knowledge about corporate storytelling through by asking the 
question: Is corporate storytelling a form of environmental communication which leads to 
increased knowledge and increased confidence among the coworkers for companies sustainable 
development work? When the models about communication and the results of the empirical 
studies are put together the conclusion is that corporate storytelling has a potential to increase the 
internal confidence among the coworkers for the CSR work in Vattenfall, and thus support a more 
sustainable development. But for this to happen certain conditions have to be fulfilled: 1) A 
successful environmental communication assumes that there is an understanding of both parts in 
the act of communication, which means that all actors are active. 2) It is not enough with a good 
story; you also need to have the knowledge of how the receiver learns, how she reacts on the 
information, what distinguish her situation and which norms and ideas that surrounds her. 3) 
Corporate storytelling works if the story is emotional close to the target group, that is, the closest 
things are the most interesting for us to hear about. 4) Consequently, for a story about CSR to 
touch people there is a need that the target group is already by part engaged in CSR issues. 5) The 
best way to work with corporate storytelling is where there is an existing engagement for CSR 
questions, why corporate storytelling ought to be combined with other communication methods. 
 
There is a need for further research regarding the communication tool corporate storytelling, 
especially within the field environmental sustainability of enterprises, organizations and public 
authorities. Corporate storytelling has the potential to, in combination with other communications 
tools, be a successful method to manage different challenges concerning sustainable development. 
 
Keywords: environmental communication, business, sustainable development 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 

Runt om i världen diskuteras frågan om hur vi idag och i framtiden ska producera och 
använda energi som inte ytterligare förstärker växthuseffekten. Denna uppmärksamhet, 
tillsammans med händelser runt om i världen som visar på konkreta effekter av den globala 
uppvärmningen, har medfört att medvetenheten ökat om betydelsen av hållbarhetsfrågor i hela 
samhället, hos privatpersoner, konsumenter, politiker och företag. Även allt fler företag väljer 
idag att prioritera och lyfta fram hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. För de företag som 
engagerar sig i miljö- och hållbarhetsfrågor finns olika sätt att kommunicera om sitt arbete. 
Ett sätt för företagen att visa och kommunicera om sin roll och sitt engagemang i en hållbar 
utveckling är genom en s.k. Corporate Social Responsibility rapport (CSR-rapport). World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) definierar CSR som ”företags 
åtagande att bidra till en hållbar ekonomisk utveckling, genom samarbete med anställda, deras 
familjer, det lokala samhället och samhället i stort för att förbättra livskvaliteten” 
(Ammenberg, 2004).  
 
Att offentliggöra sitt hållbarhetsarbete har tydliga förtjänster men kan också medföra vissa 
problem. En del undersökningar som gjorts på företag visar att det kan uppstå ett glapp mellan 
den externa bild som presenteras av företagets CSR-arbete och den interna kunskapen om och 
attityden till CSR-arbetet. För de företag som satsar seriöst på att arbeta med hållbarhetsfrågor 
är det av stor vikt att samtliga medarbetare har förtroende för företagets hållbarhetsarbete för 
att det på längre sikt ska vara framgångsrikt. Christian Grönroos (2002) menar att om varor, 
tjänster, ny teknik och nya system inte kan marknadsföras till den interna målgruppen, kan 
man inte heller räkna med att lyckas i marknadsföringen till de slutliga, externa, kunderna. 
Förtroendefrågan kring hållbarhetsfrågor tas därför på stort allvar och företag brottas idag 
med att skapa ett engagemang för hållbarhetsfrågor bland de anställda. Hur ska man då gå till 
väga för att bygga upp både kunskap och förtroende i organisationen?  
 
Inom näringslivet har ett nytt kommunikationsverktyg utvecklats kallat corporate storytelling. 
Det innebär att man använder sig av berättandets konst för att förmedla ett budskap. Man 
skapar olika historier som förmedlar det budskap som sändaren vill att målgruppen skall ta till 
sig. Det kan handla om historier som berättas i organisationer, berättelser om organisationer, 
om kunder, om kända organisationsprofiler och även om hela delar av verksamheten 
(Mossberg & Johansen 2006). Poängen är att dessa berättelser kan användas som ett kraftfullt 
komplement till siffror, diagram, kartor och andra abstrakta bilder av företaget och 
verksamheten (www.storytellers.se), för att fördjupa förståelsen, intresset, kunskapen eller 
motivera till handling kring de frågor som berörs.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Med tanke på att frågor rörande hållbar utveckling är aktuella både i det offentliga rummet 
och i många privata samtal är det ingen aktör som på ett trovärdigt sätt kan bortse från att 
förhålla sig till detta. Inte minst inom näringslivet är det många företag som inser vikten av att 
kommunicera om sitt arbete för en hållbar utveckling – vad man gör idag, vad man strävar 
mot och vilken plats man tänker sig ha i ett hållbart samhälle. Företagens roll i en hållbar 
utveckling handlar både om den egna resursbasens nyttjande, produkternas eller tjänsternas 
miljöpåverkan, verksamhetens effektivitet, den långsiktiga lönsamheten, samt i vilken mån 
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företaget bidra till en socialt och etiskt hållbar utveckling – både lokalt och globalt. Från att 
tidigare ha varit en fråga om främst extern miljöpåverkan så handlar idag diskussionen om 
vad som är företagens roll i hållbar utveckling även om generella frågor rörande ansvar. 
 
Konkret innebär de ovan beskrivna förskjutningarna att nya koncept växt fram. Ett sådant är 
CSR, Corporate Social Responsibility. Inom området CSR, vilket översätts till företags etiska 
kod, handlar det om att de värden ett företag strävar efter att generera ständigt måste relateras 
och anpassas till den samhälleliga välfärden. Den samhälleliga nytta produkter och tjänster 
medför utvärderas med tanke på påverkan på miljö och hälsa (SustainAbility, 1995). Tanken 
är att företag som vill vara framgångsrika på lång sikt måste anpassa sina värderingssystem så 
att de överensstämmer med vad samhället önskar på längre sikt (Ammenberg, 2004).  
 
När ett företag marknadsför sitt CSR arbete riktar man oftast kommunikationen till den 
externa marknaden och inte till den interna (anonym intervju nr 4). Det man då glömmer är att 
den interna marknadsföringen är en viktig förutsättning för en framgångsrik extern och 
interaktiv marknadsföring. Om inte medarbetarna känner till och har förtroende för företagets 
CSR-arbete, hur kan man då förvänta sig att kunderna har detta förtroende för företagets CSR-
arbete (Grönroos, 2002)? När undersökningar visar att medarbetarna har ett bristande 
förtroende för sin arbetsgivares CSR-arbete, så inser allt fler företag behovet av att vidta 
åtgärder. Man frågar sig hur man kan öka förtroendet hos medarbetarna för företagets CSR-
arbete.  
 
Uppsatsens var till en början helt fokuserat på CSR men har under arbetets gång förändrats till 
att närmare studera corporate storytelling som miljökommunikativt verktyg, snarare än dess 
koppling till CSR. Med andra ord försöker den föreliggande studie att bidra till ökad kunskap 
om corporate storytelling kopplat till miljöfrågor genom att ställa sig till den övergripande 
frågan: Kan corporate storytelling fungera som ett miljökommunikativt verktyg inom företag? 
Uppsatsen är skriven på uppdrag av Vattenfall Norden och använder sig av Vattenfall som 
fallstudie för undersökningen.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att: 

• analysera vilken potential corporate storytelling har som miljökommunikativt verktyg. 
• föreslå hur och var corporate storytelling kan användas inom det miljökommunikativa 

arbetet. 
  
Med ovanstående problembild och syftesformulering som utgångspunkt så har jag valt att 
formulera ett huvudproblem och tre delproblem (i form av forskningsfrågor). Delproblemen 
hjälper till att fokusera datainsamlingen och syftar därför till att möjliggöra ett så innehållsrikt 
svar på huvudproblemet som möjligt. 
 
Huvudproblem:  
Kan metodiken kring corporate storytelling användas som ett miljökommunikativt verktyg? 
 
Delproblem 1:  
Hur kan man skapa förståelse för miljöambitioner i ett företag med hjälp av historier? 
Delproblem 2:  
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Vad gör att en historia berör och engagerar och hur bör den därför användas för att bidra i 
det interna hållbarhetsarbetet?  
Delproblem 3:  
Hur kan corporate storytelling användas inom det miljökommunikativa arbetet och var inom 
företaget Vattenfall är metoden mest lämpad att användas? 
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Även om uppsatsen mynnar ut i ett antal konkreta förslag så görs ingen konsekvensanalys av 
dessa. Förslagen baseras uteslutande på referensramen och den i denna studie insamlade 
empirin. I uppsatsen berörs vidare endast användningen av corporate storytelling som ett 
internt kommunikationsverktyg för att stödja CSR-arbetet. I de förslag som ges anges heller 
inga kostnader för ett eventuellt genomförande. 
 
Presentationen av olika kommunikationsvetenskapliga teorier är begränsad och fokuserar på 
modeller inom det framväxande ämnesområdet miljökommunikation. Uppsatsen är en 
explorativ studie, dvs ingen omfattande litteraturgenomgång av teorier inom området 
narratologi har gjorts utan fokus har varit på att  utifrån empiri och relevanta, teoretiskt 
grundade modeller undersöka fenomenet corporate storytelling och dess potential. Metodvalet 
presenteras i metodkapitlet längre fram i uppsatsen.  
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2. Referensram och utgångspunkter för studien 
 
2.1 Det miljökommunikativa perspektivet 
 
Miljökommunikation är ingen etablerad eller väl definierad vetenskaplig disciplin. Även om 
det finns internationella kollegiala nätverk, forskarutbildningsämne och vetenskapliga 
tidskrifter inom miljökommunikation så är ämnesområdet fortfarande i många avseenden ett 
problemområde (Ljung, personlig kommunikation). Det finns heller ännu ingen vedertagen 
definition av begreppet miljökommunikation, även om en viss samsyn håller på att växa fram 
(Cox, 2006). Robbie Cox (2006) definierar miljökommunikation som: 
 

” The pragmatic and constitutive vehicle for our understanding of the 
environment as well as our relationship to the world; it is the symbolic 
medium that we use in constructing environmental problems and negotiating 
society´s different responses to them.” 

 
Av denna anledning kan det mesta som behandlar kommunikativa aspekter kring 
miljörelaterade frågor inrymmas under rubriken miljökommunikation. Vidare bygger ämnet 
miljökommunikation på teorier och modeller från flera olika discipliner och perspektiv. Inom 
avdelningen för miljökommunikation, institutionen för stad och land vid SLU, som är den 
enda institutionen i Sverige som erbjuder forskarutbildning i ämnet så är inriktningen mot 
samverkan och mellanmänsklig kommunikation i olika typer av beslutsprocesser med 
inriktning mot miljö. Inspirationen kommer därmed från flera olika håll (figur 1).  
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 KOMMUNIKA-
TIONSTEORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 . De teoriområden som kan anses ligga till grund för det sätt som miljökommunikation tillämpas idag 
(efter Ljung, 2000). 
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Nackdelen med denna eklektiska tillämpning av ämnet miljökommunikation är att ämnet för 
en utomstående kan upplevas som spretigt och svårgreppbart. Forskare inom vitt skiljda 
områden belyser idag ämnet och de teorier som tillämpas för att öka förståelsen för 
miljökommunikativa problemställningar är otaliga. Därtill kommer att miljökommunikativa 
frågeställningar till sin natur är tvärvetenskapliga. Begreppet miljökommunikation påvisar i 
sig självt att det har sin grund både i naturvetenskapen (’miljö’) och i samhällsvetenskapen 
(’kommunikation’). Miljökommunikation är inte traditionell miljöforskning, men inte heller 
traditionell kommunikationsforskning. 
 
Ljung (2001) menar att miljökommunikation lämpligen kategoriseras som en praktisk teori 
inom kommunikationsvetenskap (Pearce & Cronen, 1980). Med detta menas att syftet med 
miljökommunikativa studier och forskning till stor del bör kopplas till den nytta forskningen 
bidrar till för samhället och de aktörer som är att hantera miljökommunikativa 
problemställningar. Forskningen bidrar till att utveckla praxis inom miljöarbetet både i 
samhället i stort likväl som i företag och andra organisationer. Corporate storytelling är i sig 
självt ett exempel på detta, eftersom det i huvudsak en praktik idag. Men det har liksom 
miljökommunikation både erfarenhetsbaserade och teoretiska rötter från långt tillbaka i tiden 
(t ex kring begreppet storytelling). Den analys av corporate storytelling som ett 
miljökommunikativt verktyg som görs i denna studie tar dock inte utgångspunkten i 
grundläggande teorier inom kommunikationsvetenskap och semiotik, utan i de olika modeller 
inom miljökommunikation som vuxit fram under senare år. Ambitionen är istället att 
identifiera praktiska teorier inom området som kan hjälpa dem som arbetar med corporate 
storytelling att komma vidare (Pearce and Cronen, 1980). Dvs modeller, både vetenskapliga 
och praktiska, som kan användas för att bättre förstå fenomenet corporate storytelling såsom 
det tillämpas i organisationer idag. Ambitionen är därmed inte att göra en rättvisande 
teorigenomgång utan att använda befintliga modeller vilka kan hjälpa till att, i explorativ 
anda, bättre förstå fenomenet corporate storytelling som miljökommunikativt fenomen. 
Konsekvensen blir att inspiration är hämtad från olika håll, men där alltså den 
sammanhållande ambitionen har varit att skapa en djupare förståelse av fenomenet. 
 
 
2.2 Berättelser i företag 
 
 

“Storytelling is the humans’ basic form of communicating complex 
thoughts; therefore we must all become effective in this medium as part of 

our work.” (Wilbur L, Smith, MD, Editor Storytelling) 
 

 
De flesta av oss har någon gång hört en historia som berört oss. Vi minns hur vi har fängslats 
av berättelsen och hur påverkade vi har blivit av den. En historia kanske till och med har 
förändrat våra liv och hjälpt oss att ta viktiga beslut. När en berättelse är stark och har ett 
budskap som berör oss emotionellt kan det ha en enorm påverkan på oss. Berättelser kan 
besitta en sådan kraft att det finns många exempel där historier har spritt sig från generation 
till generation och till och med färdats över landsgränser. Berättelser i sig är inget nytt 
fenomen utan har sedan lång tid tillbaka varit ett självklart sätt för oss människor att 
kommunicera. Det som är intressant är att företag har börjat intressera sig för detta mycket 
enkla och kan tyckas självklara mänskliga kommunikationsverktyg. Begreppet corporate 
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storytelling har introducerats i kommunikationsbranschen och allt fler företag börjar inse 
värdet i företagens egna berättelser. 
 
Vad är då corporate storytelling? Corporate storytelling är kortfattat ett 
kommunikationsverktyg där man använder sig av berättandets konst för att förmedla ett 
budskap. Det omfattar olika berättelser, myter och fabler som kan var både muntliga, 
skriftliga eller bildliga, eller en kombination av dessa. Inom företag använder man sig av 
berättelser som finns inom företaget eller runt företaget, det kan vara om kunder, kända 
organisationsprofiler, medarbetare eller delar av organisationen. Det corporate storytelling 
kan bidra med är att det kan hjälpa företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, bygga 
förtroende, lösa konflikter, möjliggör förändringar, utvecklar företags vision, hantera 
komplexitet, stimulera stolthet, lojalitet och ge medarbetarna en meningsfull upplevelse. Vad 
som sägs vara syftet med corporate storytelling är att man tar hjälp av den berättande tekniken 
för att hjälpa individer att förstå komplexa problem och företeelser på ett mer lättsamt sätt 
(Mossberg & Johansen, 2006). 
 
På vilket sätt kan man förmedla berättelser på ett företag? Enligt Mossberg & Johansen 
(2006) finns det tre olika sätt att förmedla historier: 

1. På en strategisk övergripande nivå kan en historia förklara varför företaget existerar 
och hur värde skapas för ägarna.  

2. På ett marknadsföringsplan förklarar historien hur företaget differentierar sig på en 
marknad där inte enbart produkter utan även företag ska skilja sig åt genom sina 
historier. 

3. På ett tredje plan handlar det om hur ledningen och anställda måste kommunicera 
vilka de är och hur de vill förverkliga sina visioner.  

 
Vilken funktion har då corporate storytelling som en medvetet skapad berättelse i en 
organisation? Innan denna fråga belyses mer i detalj krävs en klargörelse i vad 
kommunikation och information betyder.  
 
 
2.3 Vad är information och vad är kommunikation? 
 
Kommunikation kommer från latinets communicare och betyder dela, förena eller göra 
gemensamt. Kommunikation bygger på ömsesidighet. Information kommer från latinets 
informare och betyder att utforma eller att ge form åt (något). Information är någons kunskap 
som omformas och förmedlas till någon annan. Man kan informera utan att kommunicera, 
men man kan inte kommunicera utan att det finns inslag av information (Ljung, 2008). 
 
Kommunikation är något annat än information. Att informera är en enkelriktad process, där 
den som bär med sig informationen som är i centrum. Den man vänder sig till, målgruppen, 
kommer i andra hand i bemärkelsen att man inte behöver veta så mycket i detalj om den 
andras perspektiv. Ambitionen vid informationsinsatser är ofta att förmedla något eller att 
övertyga målgruppen om något. Det är också viktigt att komma ihåg att information inte är 
detsamma som kunskap. Sändarens kunskap blir ny kunskap hos den andra först när 
informationen blivit en integrerad del av personens befintliga tankemönster (Ljung, 2008). 
 
Att kommunicera är däremot en alltigenom interaktiv handling. I litteraturen talas ofta om den 
”kommunikativa akten” som innebär ett samspel mellan två eller flera personer och där man 
ständigt byter roll mellan att vara sändare och mottagare av information (Hallgren & Ljung, 
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2005). Den kommunikativa akten innebär också att det sker ett meningsskapande, t ex att det 
uppstår något nytt, något innovativt, i mötet. Om inte, så har vi troligtvis att göra med två 
personer som informerar varandra. Att kommunicera innebär, pga det grundläggande kravet 
på ömsesidighet, att det som uppstår i ett kommunikativt möte är något unikt, dvs att det som 
sker inte hade kunnat ske om inte individerna mötts. Detta kan tyckas trivialt, men 
konsekvensen är att det är i mötet mellan aktörer som de mest innovativa lösningarna på våra 
gemensamma problem uppstår och dessutom att dessa idéer aldrig helt kan förutsägas. 
 
Vidare kommunicerar man alltid om något. Man kan inte bara kommunicera, utan handlingen 
har alltid ett innehåll. När vi säger att vi skall ”kommunicera miljöfrågor” så saknas 
egentligen ett litet ”om”. Här blir skillnaden mot att informera tydlig. Vi kan säga att vi skall 
”informera någon” och att vi skall ”informera om något”, men vi kan inte säga att vi skall 
”kommunicera någon” utan endast att vi skall ”kommunicera om något”. Skälet är enkelt. Att 
kommunicera är något vi gör tillsammans, det är inget en annan människa kan göra ensam 
gentemot en annan. Med detta som grund blir det tydligt att begreppet kommunikation ofta 
används på ett felaktigt sätt (Ljung, 2008). 
 
Vad vi gör när vi försöker förstå varandra är att antingen tillskriva det som sker eller sägs en 
mening, ett motiv. Detta kan vi göra antingen baserat på tidigare erfarenheter och/eller 
fördomar, eller så tar vi reda på mer genom att fråga. Det är det senare som vi håller på med 
när vi kommunicerar med varandra – vi försöker förstå den andras perspektiv genom att fråga 
om motiven bakom det personen säger. På så sätt blir både utsagor och handlingar 
meningsfulla. Inom kommunikationsvetenskapen finns flera teorier som försöker fånga dessa 
fenomen, och en pragmatisk sådan kallas för ”co-ordinated management of meaning” (Pearce 
& Cronen, 1980) vilken just sätter fingret på det som sker i effektiv kommunikation: Genom 
koordinerande handlingar hanterar deltagarna det gemensamma meningsskapandet i 
situationen (Ljung, 2008). Det är en s k praktisk kommunikationsteori. 
 
Vårt vardagliga sätt att använda oss av begreppet kommunikation och att kommunicera 
betyder ofta något annat än det som man inom vetenskapen definierar som mellanmänsklig 
kommunikation. Eftersom kommunikation är positivt värdeladdat så har det alltmer fått 
ersätta information i olika sammanhang. Idag kommunicerar man med sina kunder, man har 
en kommunikationsplan och man genomför en kommunikationsinsats. Med detta sagt så bör 
dock också konstateras att gränsen mellan kommunikation och information blivit allt svårare 
att dra. Det har skett en oerhörd förfining av informationsarbetet i samhället, inte minst inom 
marknadsföringsområdet. På grund av att det skett en betydelseglidning i definitionen av ”att 
kommunicera” och ”kommunikation” i vårt språk, samt att gränsen mellan informations- och 
kommunikationsinsatser mer eller mindre suddats ut, så kommer jag i den fortsatta texten 
använda mig av begreppet kommunikation för att belysa de två grundläggande funktioner som 
kommunikationsinsatser kan ha; den instrumentella och den konstitutiva funktionen (Cox, 
2006; Depoe, Elsenbeer & Delicath, 2004). 
 
 
2.4 Kommunikationens instrumentella och konstitutiva funktion 

Kommunikation handlar både om form och om innehåll. Å ena sidan krävs att vi t ex talar om 
något, å andra sidan att detta sker på ett visst sätt. Oftast lägger vi fokus på innehållet och 
reflekterar inte så mycket på det sätt varmed kommunikationen sker. Men ibland 
uppmärksammar vi formerna för kommunikationen och inser då att sättet vi samtalar på delvis 
styr vad vi talar om och vice versa. Innehåll och form är beroende av varandra. På samma sätt 
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kan man se kommunikationens olika funktioner som kompletterande varandra (Depoe, 
Elsenbeer & Delicath, 2004).  

När man talar om den instrumentella funktionen så ses kommunikation som ett verktyg för 
att förmedla någons budskap. Ett verktyg som kommer till konkret uttryck när vi undervisar, 
uppmärksammar, övertalar, mobiliserar och hjälper andra att lösa specifika problem. Cox 
(2006) beskriver det som ”communication-in-action” och den instrumentella funktionen kan 
ses som ett medium eller en kanal som bär fram ett visst innehåll. Detta sätt att använda sig av 
kommunikation är en vanlig del av t ex kampanjer och inom traditionell marknadsföring.  

Den konstitutiva funktionen ser kommunikation som en interaktiv process som skapar nya 
föreställningar om verkligheten (Cox, 2006). Genom att hävda att kommunikation har en 
konstitutiv funktion så tydliggörs även att det är språket och andra symboler som hjälper oss 
att forma vår verklighetsuppfattning, inklusive vår förståelse för naturen och miljöproblemen. 
När vi interagerar med varandra så konstruerar vi något nytt, något unikt. I detta samspel 
återfinns aktiviteter som att lyssna, bekräfta, ställa frågor, spegla, tala, pendla mellan distans 
och närhet och att använda metakommunikation. Detta för att ett gemensamt 
meningsskapande i samspelet mellan människor ska uppstå. Kommunikationens konstitutiva 
funktion innebär således att språket, inklusive berättandet, är en viktig del för vår upplevelse 
av mening och innovation.  

Med andra ord kan man förenklat säga att när vi kommunicerar om något så kan vi förstå det 
som sker både instrumentellt och konstitutivt, där den instrumentella funktionen är själva 
verktyget eller mediet man väljer att använda för att nå fram, medan den konstutitiva 
funktionen är den nya förståelse eller mening som uppstår i samband med kommunikationen. 
Corporate storytelling är ett sådant instrumentellt verktyg, men ett verktyg som måste fyllas 
med ett innehåll och med ett syfte att skapa ny förståelse och kunskap. Corporate storytelling 
borde därför rent hypotetiskt både kunna ha en instrumentell och konstitutiv funktion. 

I förgående kapitel beskrevs att en historia kan förmedlas på tre olika sätt. Först nämns den 
strategiskt övergripande nivån där en historia kan förklara varför företaget existerar och hur 
värde skapas för ägarna. På ett strategiskt övergripande nivå kan olika kampanjer vara ett sätt 
att nå ut med sitt budskap. Den andra nivån handlar om hur historier kan förmedlas på ett 
marknadsföringsplan där företag förklarar hur de differentierar sig på en marknad där inte 
enbart produkter utan även företag ska skilja sig åt genom sina historier. Om man ska 
kategorisera vilken huvudsaklig funktion corporate storytelling har på dessa två nivåer är det 
en instrumentell funktion, där kommunikationen av berättelser är ett verktyg för att förmedla 
ett budskap. Företaget vill framför allt övertyga någon annan om något.   

På den tredje nivån handlar det om hur ledningen och anställda måste kommunicera om vilka 
de är och hur de vill förverkliga sina visioner. Denna strategiska nivå skiljer sig från de två 
övriga. Här är det den konstitutiva funktionen hos kommunikationen som är mest 
betydelsefull, där metoder för gemensamt meningsskapande blir det centrala. Företaget vill 
skapa något tillsammans med sina medarbetare. 

I denna uppsats är det på den tredje nivån av kommunikation, där ledning och anställda 
kommunicerar vilka de är och hur de vill förverkliga sina visioner som framför allt berörs 
eftersom fokus är på företagsledningens vilja att öka förtroendet för CSR-frågor internt.  

Meningsskapande är avgörande för att ett budskap ska bli en del av medarbetarnas 
tankemönster. Kommunikationen kan sägas fungera när det som berättas av någon blir en del 
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av målgruppens meningssammanhang – att de förstår vad som menas (även om de 
nödvändigtvis inte måste hålla med i alla delar). Dessa processer kommer att diskuteras i 
nästa kapitel som visar hur berättelser har en förmåga att skapa mening, men först fördjupas 
beskrivningen något kring hur förmedling av miljöinformation kan gå till. Detta för att få 
belyst vad som är viktigt att tänka på innan man börjar använda sig av corporate storytelling. 
 
 
2.5 Förmedling av miljöinformation 

 
Hur lyckas man med att förmedla miljöinformation? Det finns inget enkelt svar på den frågan. 
Ulrich Nitsch menar att det ”beror på” (1998). Han påpekar vikten av att söka svaret hos 
målgruppen, snarare än hos bäraren eller sändaren av information. För att en miljöinformation 
ska nå fram krävs det kunskap både om vem man vänder sig till, hur hon tänker och reagerar, 
var hon befinner sig (situationen) och annat av betydelse, t ex vilka effekter hennes livsstil har 
på miljön idag (Nitsch, 1998). 
 
Det finns tre områden som Nitsch lyfter fram som särskilt viktiga att förhålla sig till när det 
gäller att medvetet arbeta som miljökommunikatör (Nitsch, 1998). Det första området rör 
problemuppfattningen. Nitsch menar att vi måste förstå och uppfatta miljöproblemen ’rätt’ om 
vi ska komma tillrätta med dem. Med ’rätt’ menar Nitsch en tillräckligt bred och djup 
förståelse för problemets orsak och verkan att man väljer att prata om relevanta aspekter och 
hitta effektiva lösningar. I detta avseende är olika människor en resurs, eftersom människor 
uppfattar miljöproblem på olika sätt och därmed tas information in även på olika sätt. Dessa 
skillnader i perspektiv möjliggör en både bredare och djupare förståelse, om man bara har 
förmåga och möjlighet att ta till vara på detta. Det andra området handlar om engagemanget 
för miljöfrågor. Enligt Nitsch så finns det en större chans att målgruppen intresserar sig för 
miljöinformation om informationens innehåll motsvarar ett upplevt behov hos målgruppen. 
Om inte så är risken stor att målgruppen inte förstår betydelsen av och inte tar till sig av 
informationen. Att knyta an till människor, att möta dem där de är och ta dem på allvar med 
både deras goda och dåliga sidor är det enda sättet att nå människor. Utgångspunkten måste 
ligga i att visa respekt och tilltro för våra målgrupper och se deras potential till att utvecklas. 
Utan dessa ingredienser som respekt och tilltro blir alternativet centralstyrning, manipulation 
och indoktrinering. Det tredje området belyser människans ofullkomlighet. Alla människor är 
ofullkomliga. Vi är t ex selektiva när det gäller vilken information vi tar del av och hur vi 
tolkar den. Vi tenderar att se vad vi vill se och tolkar informationen så att den stämmer med 
vår förförståelse och våra egna intressen. Denna dimension lyfter Nitsch fram i syfte att 
minska risken för att man som miljökommunikatör är naiv med avseende på en övertro på 
människans rationalitet eller på frånvaron av rädsla och makt (Nitsch, 1998). 
 
Vissa miljöfrågor är så komplexa att de kräver omfattande informationsinsatser, andra är 
enklare till sin karaktär och det räcker därför med små insatser. Som nämnts tidigare så beror 
det dels på vilken målgrupp man ställs inför, dels det förmedlade ämnets karaktär 
(informationens komplexitet och relevans). Utifrån detta perspektiv har Nitsch (1998) valt att 
dela in miljöinformationsverksamhet i fyra generella huvudtyper: 1) faktaförmedling, 2) 
anpassat beslutsunderlag, 3) orientering om sammanhang, 4) processledning vid 
aktörssamverkan. Faktaförmedling handlar om enkla, breda och ofta opersonliga medier, 
exempelvis broschyrer och annan massinformation utan specificerad målgrupp. Med 
anpassat beslutsunderlag avser Nitsch situationer där miljöfrågornas komplexitet gör att de 
inte går att ge svar med endast fakta. Miljöinformationen sker då i huvudsak genom 
rådgivning, som konkret innebär ett gemensamt utforskande och lärande om individens 
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beslutssituationer och att hitta lämpliga åtgärder med grund i detta. Orientering om 
sammanhang bidrar till en bättre förståelse av sammanhang och ger bakgrund, mening och 
innebörd åt miljöproblemen och dess potentiella lösningar. Denna typ av miljöinformation 
kan ofta vara det viktigaste och mest relevanta innehållet att förmedla. Sådan information kan 
vara en förutsättning både för att målgruppen på egen hand ska kunna söka relevant 
information, fatta optimala beslut och för ett uthålligt engagemang i miljöfrågor. Den kan 
också bidra till att vidga och fördjupa målgruppens problemuppfattning vilket exempelvis kan 
leda till att man inser betydelsen av även små, egna åtgärder för den totala miljösituationen. 
Med processledning vid aktörssamverkan menar Nitsch den typ av kommunikation som 
innebär att man planerar, designar och leder arbetet där flera olika aktörer eller perspektiv 
ingår samtidigt. Ofta krävs att flera aktörer samverkar för att komma tillrätta med 
miljöproblem – ingen enskild aktör har vare sig makt eller kunskap att förändra i den 
omfattning som krävs. I sådana gemensamma lärande- och beslutsprocesser så kan det dock 
lätt uppstå konflikter mellan deltagarna varför processledning krävs. Poängen är att med hjälp 
av olika pedagogiska verktyg och metoder dels ta till vara de olika aktörernas unika erfarenhet 
och kunskap, dels möjliggöra innovativa lösningar på befintliga problem (något som i regel 
endast sker i oväntade möten mellan perspektiv). Vid processledning är det således viktigt att 
utveckla beslutsprocesser där alla aktörers kunskaper tas tillvara och alla intressen blir rimligt 
tillgodosedda.  
 
Utöver det som Nitsch (1998) lyfter fram, så beskriver Ljung (2006) ytterligare områden som 
relevanta för miljökommunikativ analys och där särskild kompetens krävs. I olika grad är 
dessa områden relevanta även för företag, även om man i dagligt tal inte använder dessa 
begrepp: 
 

1. Bildningsperspektivet - att skapa känsla och engagemang för samt handlingskraft hos 
människor i miljöfrågor, både i det lilla och i det stora 

2. Det pedagogiska perspektivet, dvs hur innehåll och form samspelar vid förmedling 
och lärande kring olika typer av miljöfrågor 

3. Det diskursiva perspektivet, t ex hur växthuseffekten blir ett relevant problem i en 
organisation samt hur olika diskurser ”kämpar” mot varandra i och mellan 
organisationer 

4. Delaktighetsperspektivet där fokus ligger på att möjliggöra deltagande och ett 
gemensamt beslutfattande i naturresursfrågor 

5. Mediaperspektivet – miljöjournalistiken och dess karaktär och betydelse för 
dagordningen, även för hur företag agerar 

6. Marknadsföringsperspektivet, hos framför allt företag men även i samband med s k 
social marketing, vilken är budskapsorienterad 

7. Förändringsperspektivet, dvs hur man med hjälp av olika kommunikativa tekniker 
bedriver ett förändringsarbete i organisationer med anledning av miljö- och 
hållbarhetsfrågor.  

 
Corporate storytelling kan förstås och analyseras, men även användas, utifrån de olika 
perspektiven ovan. Som kommunikativt verktyg är det dock mer eller mindre användbart och 
effektivt i olika situationer. 

Det är uppenbart att miljöinformation kan förmedlas på flera olika sätt och med olika syften. 
Utifrån detta blir det intressant att titta närmare på vilka vägar och riktningar själva 
kommunikationsflödet rör sig. Detta för att se i vilka sammanhang corporate storytelling och 
dess meningsskapande funktion kan vara ett viktigt miljökommunikativt verktyg. Det 
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genomgången hittills har visat är bland annat att det är viktigt att ta hänsyn till den målgrupp 
man riktar informationen till (Nitsch, 1998). Även kommunikationens konstitutiva funktion 
har beskrivits där aspekter som att lyssna, bekräfta och tala är viktiga. Det klassiska sättet att 
förhålla sig till kommunikation är genom ett sändarperspektiv där sändaren bär ansvaret för 
att ett budskap ska nås fram (vilket egentligen bör definieras som informationsverksamhet, 
snarare än som kommunikation). Frågan är om detta synsätt även gäller dagens 
miljökommunikation? Följande avsnitt kommer att belysa det traditionella sättet att se på 
kommunikation och vilka konsekvenser det får.  
 
 
2.6 Begränsningar i vårt traditionella sätt att se på kommunikation för 
förändring  
 
Vilka vägar och riktningar rör sig kommunikationsflödet? Är kommunikationen ett enkelriktat 
flöde där sändarperspektivet är det centrala eller finns det andra flöden? Inom 
kommunikationsvetenskapen finns bl a en modell som kallas den klassiska 
kommunikationsmodellen som används flitigt för att förklara kommunikationens flöden 
(Nitsch, 1998). Modellens olika delar beskrivs genom olika namngivna delkomponenter (se 
figur 2). Kommunikationsflödet i modellen börjar med att sändaren skickar ut ett meddelande 
som når ut till en mottagare. Meddelande i modellen är själva budskapet som sändaren skickar 
ut. Genom den s k kanalen går meddelandet från sändare till mottagare. Mottagare tar till slut 
emot meddelandet. Effekt i modellen är den reaktion som mottagaren ger efter att ha tolkat 
meddelandet och återkoppling är den explicita reaktion som mottagaren sänder tillbaka till 
den ursprungliga sändaren. (Nitsch, 1998) På så sätt blir mottagaren sändare i nästa fas av 
kommunikationsprocessen, etc. 
 
 
 
 
 

Meddelande Kanal Mottagare Effekt 
Sändare 

 
 
 
  Återkoppling 
 
 
Figur 2. Den klassiska kommunikationsmodellen 
 
 
Det intressanta med denna modell och varför den tas upp är att inom miljökommunikationens 
värld ser man begränsningar i modellen. Den har sina brister och den är enligt vissa forskare 
svåranvändbar när man ska förmedla just miljöinformation ( Leeuwis & van den Ban, 2004). 
Nitsch (1998) menar att den klassiska kommunikationsmodellen betraktar informationsflödet 
som enbart en enkelriktad process, där utgångspunkten tas helt hos sändaren. Med andra ord 
är det endast sändaren som har ett viktigt budskap som ska förmedlas, varför man i detta 
synsätt inte tar hänsyn till målgruppens perspektiv utan försummar egentligen helt 
målgruppen och dess behov och förutsättningar. Nitsch (1998) menar att majoriteten av de 
kommunikations- och informationsmodeller som används idag är uppbyggda efter den 
klassiska kommunikationsmodellen, t ex i samband med marknadsföring av en produkt eller 
traditionellt informationsarbete. Syftet med detta är att uppmärksamma målgruppen genom en 
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kortvarig effekt, dvs att konsumenten eller medborgaren upplever en tillfällig lycka, 
nyfikenhet eller tillfredställelse. Men informationsinsatser av detta slag fungerar inte när det 
handlar om komplexa frågor, om komplicerade beteendeförändringar, om att tillgängliggöra 
handlingsalternativ och det krävs en kontinuitet i handlingen för att miljöproblem på sikt skall 
kunna lösas. De enkla kommunikationsmodellerna gestaltar ofta endast en stark sändare där 
mottagaren passivt intar information – det är ett retoriskt perspektiv där tillräckligt bra 
argument ’säljer sig själva’. Men om man ska lyckas med miljökommunikation krävs både en 
aktiv sändare och en aktiv mottagare. Det måste ske ett lärande. Mottagare och sändare lär 
tillsammans, det skapas ett gemensamt lärande. Detta synsätt på kommunikation ligger även 
nära den ursprungliga betydelsen av ordet kommunikation (Hallgren & Ljung, 2005). 
 
Finns det då en annan modell som passar bättre för miljökommunikativt arbete och hur ser i 
så fall dessa kommunikationsprocesser ut? En modell som är av betydelse kallar Nitsch 
(1998) för relevansmodellen. Den kan öka förståelsen för det miljökommunikativa flödet och 
därmed vad som krävs för att man skall nå fram med miljöinformation. 
 
 
2.7 Relevansmodellen 
 

Ett genuint miljöarbete är idag en grundpelare i många företag och en viktig del av 
verksamheternas image vilket man även vill förmedla både inom och utanför organisationen. 
Hur ska man då gå till väga för att kommunicera ut ett företags hållbarhetsarbete och vad är 
viktigt att tänka på? Miljökommunikation handlar om att skapa ett lärande kring komplexa 
frågeställningar relaterade till hela mänsklighetens överlevnad. Som tidigare nämnts så är ett 
misstag företag och andra organisationer ofta gör är att de säger att företaget eller 
organisationen skall kommunicera hållbarhet och miljöhänsyn till sina kunder. Vad man då 
bortser ifrån är att kommunikation alltid är en ömsesidig process, något som sker i form av ett 
slags utbyte mellan människor och inte något en människa kan göra med någon annan. För ett 
företag är det därför lämpligt att se det som att företaget och dess kunder kommunicerar om 
miljö och hållbarhet. En kommunikativ strategi är därför inte en strategi för hur man skall 
göra sig förstådd inför en annan, utan en strategi om hur man skall förstå varandra. Att 
kommunicerar handlar både om att lyssna och förstå, om att tala och göra sig förstådd 
(Hallgren & Ljung 2005). En modell som uppkommit för att beskriva denna kommunikativa 
process är den så kallade relevans- eller dialogmodellen.  
 
Relevansmodellen (figur 3) beskriver informationsverksamheten som en dubbelriktad process 
mellan en sändare (eller initiativtagare) och en målgrupp (Nitsch, 1998). Modellen visar att 
miljökommunikation bör ses som ett möte eller ett utbyte mellan två eller flera parter, dvs en 
ömsesidig process. Enligt relevansmodellen måste två förutsättningar vara uppfyllda för att 
kommunikationen ska komma till stånd: 
 

1. Den initiala informationens innehåll ska svara mot målgruppens behov. Sändaren 
måste därför ta del av hur målgruppen upplever sin situation och vilka behov som är 
knutna till denna tolkning eller perspektiv, t ex genom att fråga. 

2. Informationen ska göras tillgänglig på ett sådant sätt att den svara mot målgruppens 
förutsättningar och möjligheter att ta del av det, t ex i form av tidpunkt, plats, språk, 
medier och metoder.  
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 Innehåll Upplevda behov 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figur 3. Relevansmodellen 
 
 
Även relevansmodellen har fått kritik för att kommunikationen framställs som en planerad 
verksamhet, där begreppet sändare anger vem som i första hand förmedlar informationen och 
begreppet målgrupp vem som ska ta emot den (Nitsch, 1998). Vad som dock är viktigt att 
komma ihåg när det gäller miljökommunikation är den meningsskapande funktionen som 
eftersträvas. Känner inte människor igen sig eller relaterar till den information som ges är det 
svårt för människor att ta till sig informationen. För att skapa förändring gäller det att utgå 
från målgruppens verklighet och vardag. Om en målgrupp ska ta del av information måste 
målgruppen uppfatta informationen som relevant utifrån sin situation och sina utgångspunkter 
(Nitsch, 1998). 
 
En annan viktig ingrediens att komma ihåg när man möter människan och målgruppen, är att 
möta dem där de befinner sig och ta dem på allvar och acceptera både deras goda och dålig 
sidor. Har man inte med sig detta perspektiv när man ska planera förändringsprocesser är 
analysen bristande och man frågar sig i onödan varför budskapet inte når fram. Kan corporate 
storytelling vara ett miljökommunikativtverktyg för att nå fram med ett budskap eller med 
andra ord, finns de nödvändiga ingredienserna för att corporate storytelling ska fungera? För 
att få svar på detta kommer följande kapitel att titta närmare på människans behov av mening 
och om ett meningsskapande kan åstadkommas eller förstärkas genom berättandet konst.  
 
 
2.8  Människans behov av mening och berättande 
 

”När berättaren ser att historien lever i lyssnarens ögon, får berättelsen 
luft under vingarna. Då svävar den på åhörarens inlevelse” 

(Ärnström och Hagberg, refererad Johansson, 2005)  
 
Att skapa mening ses som en aktiv process som i sin tur går ut på att förstå den mening som 
blir skapad. Att ordna händelser i en viss följd är centralt i meningsskapande och genom att 
lyssna på historier och berättelser om tidigare händelser kan mening skapas: ”Vad som är 
nödvändigt i meningsskapande är en bra berättelse” (Weick, 1995, s.61, referarad Andersson 
& Karlsson, 2006). Genom berättelser konstruerar och kommunicerar vi vår uppfattning om 
världen, oss själva och andra. Dagligen berättar vi olika berättelser både medvetet och 
omedvetet. Vi rör oss ständigt i berättandets värld utan att tänka eller reflektera så mycket 

Sändare med mål 
och resurser 

Medier Metoder 
 

Förutsättningar 
Möjligheter 

Målgrupp med 
mål och resurser 
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kring det, berättandet är en naturlig del av oss. Men tänker vi efter så ser vi hur vi dagligen i 
våra möten med andra människor ständigt utbyter historier med olika budskap som är viktiga 
för oss att förmedla (Adelswärd 1996; Thörn 1997, refererad Johansson, 2005).  
 
När vi berättar så ger det struktur till det vi vill förmedla. Berättelser skapar mening till våra 
erfarenheter. Våra berättelser har således en förmåga att göra både omvärlden och oss själva 
begripliga (meningsfulla). Historierna som vi hör lagras på tre sätt i vårt minne: faktabaserat, 
visuellt och emotionellt. När vi berättar våra historier så gör vi dessutom moraliska 
värderingar, vi dömer och visar etiska regler. På så sätt får även berättandet en djup 
existentiell betydelse (Adelswärd 1996, Thörn 1997, refererad Johansson 2005 ). Den till 
synes kaotiska omvärlden blir till ordning och vi skapar en helhet och förståelse med hjälp av 
berättelser.  
 
Ett annat sätt att se på berättandet är att det skapar metaforer som bidrar till att underhålla och 
färgsätta en ibland grå vardag. När ett budskap kommuniceras med hjälp av metaforer och 
genom en målande historia kan det hjälpa till att överbrygga de hinder som t ex teknisk 
information eller ett administrativt formulerat direktiv kan utgöra. Berättelsen sätter 
informationen i ett sammanhang, ger det ny mening och andra innebörder vilket underlättar 
för människor att förstå och ta det till sig. Genom historier kan även tvetydiga budskap 
hanteras samtidigt. Vi accepterar tvetydigheter när inga anspråk på enkla orsakssamband eller 
svar görs. Att hantera en sådan tvetydighet i berättelser medför också att människor med olika 
intressen kan komma att enas i en kollektiv strävan mot ett gemensamt mål. Den meningsfulla 
berättelsen inkluderar människor, medan traditionell informationsverksamhet tenderar att 
exkludera människor (de som har information och de som saknar information). En bra 
berättelse tillåter olika tolkningar inom en gemensam ram och vision (Liljeqvist & Johansson, 
2003). 
 
Carola Skott (2004) sammanfattar betydelsen av berättandet för oss människor genom att 
beskriva de många olika skäl till varför vi berättar: Vi vill återuppleva det förflutna, vi vill 
visa vilka vi är och dela känslor och erfarenheter med varandra. Vi har även ett behov av att 
uttrycka vad vi anser vara rätt eller fel. När vi väl berättar så har lyssnaren en stor betydelse 
för oss hur berättelsen formas. Lyssnar den som hör vår berättelse eller är personen 
frånvarande har stor betydelse för oss, antingen blir vi hämmade eller uppmuntrade till att 
berätta mer. Sammanfattningsvis kan man formulera det som så att för att kunna leva våra 
dagliga liv, försöker vi förstå vad som händer, lösa praktiska problem och undersöker 
handlingsalternativ, och allt detta tar form i berättandet (Skott 2004). 
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3. Metod 
 
Detta är en kvalitativ inriktad studie, vilket innebär att studien använder sig av verbala 
analysmodeller (Patel & Davidson, 1994). Vidare är det en studie av ett kommunikativt och 
konkret fenomen (corporate storytelling). Ett relativt outforskat fenomen där 
fallstudiemetodik lämpar sig särskilt väl (Yin, 1994) och där ambitionen är att belysa 
problemområdet allsidigt och med hjälp av data som samlats in från olika källor. Information 
som kan inhämtats både från olika teorier, modeller och empiri.  
 
Studiens fallstudie är av explorativ karaktär. Valet av studieobjekt är gjord av Vattenfall och 
gjort på uppdrag av Vattenfall. Intervjuer har bedömts som det lämpligaste sättet att samla in 
grundläggande information om fallet. Detta för att erhålla så aktuell och relevant information 
som möjligt. Urvalet av intervjupersoner har skett genom ett strategiskt urval med stöd av 
kontaktpersoner på Vattenfall.   
 
 
3.1  En explorativ fallstudie 
 
Fallstudiemetodiken är en av flera sätt att bedriva samhällsvetenskaplig forskning. Varje 
metod har för- och nackdelar och man bör välja metod utifrån den forskningsfråga man valt 
att belysa. Även den kontroll som man som forskare har över det skeende man valt att studera 
avgör valet av metod samt den metodtradition som finns inom det vetenskapliga fältet (i detta 
fall miljökommunikation). 
 
För fallstudiemetodiken är särskilt lämplig när händelser i nutiden och över vars skeende 
forskaren har liten eller ingen kontroll skall studeras (Yin, 1994). Litteraturstudier och 
tidigare erfarenhet inom området ligger lämpligen till grund för vilka frågor som i varje 
fallstudie är relevant att ställa, något som även gjorts i denna studie. 
 
En definition av en fallstudie är enligt Yin (1994): 
1. En fallstudie är en empirisk studie med vars hjälp man undersöker ett nutida eller aktuellt 
fenomen inom ramen för dess kontext, särskilt då gränserna mellan fenomenet och kontexten 
inte är entydiga (vilket således kräver en öppet pluralistisk metodansats). 
2. Fallstudien hanterar situationer där det existerar flera relevanta variabler än sådana som är 
mätbara. Detta får till konsekvens att man måste förlita sig på en bred och öppen metodansats. 
Bevis måste sökas från flera källor, samt med hjälp av metodtriangulering och befintliga 
teoretiska perspektiv styra datainsamling och analys. Fallstudiemetodiken är därför, enligt Yin 
(1994), mer att liknas vid en forskningsstrategi än en forskningsmetodik. 
 
Fallstudierna kan vara av tre slag; 
- förklarande ("explanatory"), 
- beskrivande ("descriptive"), eller 
- utforskande/explorativ ("exploratory"). 
 
Liksom andra forskningsmetodiker så måste även fallstudiemetodiken kännetecknas av både 
validitet och reliabilitet. I tabell 1 ges en sammanställning över vad detta innebär för vad man 
skall tänka på vid designen av fallstudien (Yin, 1994). 
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Tabell 1. Överväganden i samband med design av fallstudie 
 

DESIGN-TEST TÄNKBARA 
METODER ATT 

ANVÄNDA 

FAS I FORSKNINGS-
PROCESSEN 

Konstruktionsvaliditet - använd flera källor 
- bygg beviskedjor 

- låt insatta personer läsa 
igenom fallstudierapporten 

- datainsamlingen 
- datainsamlingen 
- kompositionen 

Intern validitet - identifiera mönster 
- bygga förklaringskedjor 
- göra tidsserieanalyser 

- dataanalysen 
- dataanalysen 
- dataanalysen 

Extern validitet - replikera studien i flera olika 
fallstudier 

- forskningsdesignen 

Reliabilitet - använda fallstudieprotokoll 
- utveckla en fallstudiedatabas 

- datainsamlingen 
- datainsamlingen 

 
 
Med konstruktionsvaliditet menas att man skall använda korrekta/relevanta och tillämpliga 
metoder för det fenomen som studeras. Med intern validitet (endast relevant vid förklarande 
studier) menas att visa på orsakssamband. Med externa validitet avses att kunna definiera den 
'domän' inom vilket studiens slutsatser är generaliserbara, samt slutligen så avses med 
reliabilitet att visa att den metodik som används, t ex för datainsamling, är möjlig att repetera 
och då uppnå samma eller i alla fall ett likartade resultat (Yin, 1994). 
 
Föreliggande studie är i huvudsak en explorativ fallstudie. Men en blandning av explorativa 
och deskriptiva metoder har ändå tillämpats. Den explorativa designen används när ett 
forskningsområde är relativt outforskat. Syftet är då att samla in så mycket information som 
möjligt. Angreppssättet är flexibelt då ny information inhämtas löpande och man tvingas vara 
flexibel under hela forskningsprocessen, dvs anpassa sig till de situationer som uppstår och 
bygga vidare på erhållen kunskap. Men samtidigt finns det viss erfarenhetsbaserad kunskap 
om fenomenen, varför även en mer deskriptiv ansats också använts.  
 
Enligt Yin (1994) finns det ett antal kännetecken på den exemplariska fallstudien, vilket också 
varit något som fungerat som målbild för denna studie. Följande punkter lyfter Yin (1994) 
fram, inkl. mina reflektioner: 
 
1. Fallstudien måste tillföra något nytt och uppfattas som varandes av signifikant betydelse. 
Bland annat därför är valet av fallstudier av stor betydelse. Området corporate storytelling och 
dess koppling till intern miljökommunikation är som tillämpningsområde nytt. 
 
2. Fallstudien måste vara komplett med avseende på kontextuell förståelse (dvs medvetenhet 
om de avgränsningar som gjorts och vilken betydelse det har för tolkningsutrymmet), samt 
den redovisade materialets bredd och relevans. I uppsatsen försöker jag både ge en bild av 
Vattenfall och redovisa de intervjuades tankar på ett transparent och noggrant sätt. 
Intervjuguiden medföljer som bilaga och intervjuerna syftade till att skapa en både bred och 
djup förståelse av de studerade fenomenen. 
 
3. Fallstudien måste beakta alternativa perspektiv, dvs man måste som forskare försöka 
identifiera de perspektiv som på det mest seriösa sättet kan tänkas kritisera den tolkning som 
man själv gör. Genom att föregå en sådan kritik ökar sannolikheten att fallstudien uppfattas 
som exemplarisk. Jag har försökt vara tydlig med valet av teorier och modeller och varför 
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strävan mot att utveckla en praktiskt teoretisk förståelse för corporate storytelling valts som 
utgångspunkt för studien. 
 
4. Fallstudien måste presentera tillräckligt med bevis för den tes som förs fram. Det handlar 
dock inte om att presentera så många bevis som möjligt, utan om att välja de bevis som ger 
läsaren koncis, tydlig och trovärdig information. Jag har därför försökt visa att min hantering 
av ämnet är genomtänkt och jag har valt de modeller och resultat som jag ansett vara mest 
relevanta i relation till studiens syfte. 
 
5. Fallstudien skall vara läsvärd och engagerande. Något som naturligtvis också eftersträvats i 
denna rapport. 
 
 
3.2 Informationskällor och mätinstrument 
 
Det finns två typer av källor för insamling av data, primär- och sekundärdata. Primärdata  är 
sådan data som inte tidigare existerat och som en undersökning gett. Sekundärdata är data 
som redan existerar och som används i ett annat sammanhang än det där data först 
anskaffades (http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord/primardata.htm, 2008.01.01). 
Insamlingen av data i form av utsagor är i denna uppsats primärdata. Primärdatan har samlats 
in genom personliga intervjuer med nyckelpersoner inom området corporate storytelling och 
CSR. Intervjuerna har gjorts genom besök hos nyckelpersonen och kompletterande intervjuer. 
Intervjuerna har varit semi-strukturerade, dvs följt en öppen plan men gett stort utrymme för 
den som intervjuas att styra innehållet i detalj (se bilaga 1). Sekundärdata i form av litteratur 
och forskningrapporter har används vid anskaffande av kunskap om miljökommunikation och 
corporate storytelling. 
  
Intervjuer med låg grad av standardisering eller helt öppna intervjuer görs när man själv 
formulerar frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning som är lämplig för en 
viss intervjuperson. Vid helt standardiserade intervjuer ställer vi likalydande frågor i exakt 
samma ordning till varje intervjuperson. I denna studie har intervjufrågorna följt en struktur 
som kan kallas för ”tratt-teknik”. Det har inneburit att intervjuerna börjat med stora öppna 
frågor för att sedan gå över till mer specifika (se bilaga 1).  
 
Det finns två olika sätt att registrera intervjusvaren: genom att föra anteckningar eller genom 
att göra en ljudbandsinspelning. Om intervjuerna ska kombineras med observationer som sker 
samtidigt kan även videoinspelning vara ett alternativ (Patel & Davidson, 1994). Vid 
intervjuerna i denna studie har ett frågeformulär i punktform fungerat som 
diskussionsunderlag i denna uppsats. Diskussionen har inte styrts mer än att alla punkter på 
diskussionsunderlaget diskuterats och dessa punkter har varit genomgående för alla intervjuer. 
En del frågor som ställts har varit samma under alla intervjuer då jag ville se likheter och 
skillnader i uppfattningen om corporate storytelling och CSR. De resterande frågorna har 
anpassat till personens position i organisationen. Uppsatsen har låg grad av standardisering då 
jag följt ett frågeformulär men anpassat intervjun till intervjupersonen och ställt frågorna som 
ett sätt att anpassa mig till hur diskussionen utvecklas. Under intervjuerna har jag fört 
anteckningar och använt mig av ljudbandsinspelning.  
 
Studien är som nämnts av explorativ karaktär vilket medfört att kompletterande kunskap har 
samlats in på annat sätt än endast via intervjuer. Ny information har tillkommit via sökningar i 
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databaser, hemsidor, interna undersökningar inom Vattenfall, samt en stor del av 
informationen har kommit till via dialog med handledarna av studien.  
 
I denna studie har olika datakällor använts, alla med sina olika förtjänster. Tabell 2 
sammanfattar de olika datakällornas styrkor och svagheter (Yin, 1994). 
 
 
Tabell 2. Styrkor och svagheter hos använda datakällor i studien. 
 

 
KÄLLA 

 

 
STYRKOR 

 
SVAGHETER 

Dokumentation, inkl 
Internetbaserad info. 

- tidsoberoende, dvs kan 
analysera flera gånger 
- skapad oberoende av 
fallstudien 
- exakt karaktär, t ex ifråga om 
namn, datum, referenser 
- i regel täckande i fråga om tid, 
händelser och platser 

- möjligheten att ersätta förlorad 
info kan vara låg 
- snett urval av presenterad info, 
risk för ofullständigheter 
- informationen reflekterar den 
tyngdpunkt och vinkling som 
den som skrivit in info hade 
- tillgången till all info kan 
saknas/medvetet förhindrad 

Arkivmaterial - samma som under 
dokumentation ovan 
- precist och kvantitativt 

- samma som under 
dokumentation ovan 
- tillgången svag på grund av 
privat ägo 

Intervjuer - fokuserad på det som den 
gjorda fallstudien syftar till att 
undersöka 
- insiktsskapande och ökar 
problemförståelsen 
- möjliggör att fånga nyanser 

- risk för felaktig tolkning av 
svar och felaktigt utformade 
eller ställda frågor 
- risk för felaktig tolkning av 
frågan 
- risk för bristande självreflexi-
vitet hos den som intervjuar 

Fysiska artefakter - skapar förståelse för kulturella 
uttryck 
- skapar förståelse för tekniska 
system och metoder 

- selektivt 
- tillgänglighet 

 
 
I studien har en pluralism med avseende på datakällor eftersträvats, främst med syfte att öka 
validiteten i studien. 
 
 
3.3 Metoder för analys av data  
 
Under det praktiska genomförandet av mina intervjuer har jag fört anteckningar samt använt 
mig av ljudbandsinspelning. När informationen funnits tillgänglig i textform (transkribt) har 
jag försökt urskilja den information som är mest relevant för studien. Materialet som jag fått 
in har analyserats och utvärderats under en ständigt pågående process. Detta för att lättare 
kunna se om information saknas och för att minska risken för att information förvrängs eller 
kommer bort under arbetets gång.   
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3.4 Utvärdering och källkritik 
 
I vetenskapligt arbete är det viktigt att sträva efter god validitet, dvs att vi undersöker det vi 
avser att undersöka. Vi måste även veta att vi gör detta på ett tillförlitligt sätt, dvs att vi har 
god reliabilitet. Valitet och realibilitet står i ett visst förhållande till varandra som gör att vi 
inte bara kan koncentrera oss på det ena och bortse från det andra, utan båda delar av 
forskningsprocessen måste beaktas. Jag har samlat in den information som behövts genom 
nyckelpersoner på Vattenfall och även externt för att se eventuella likheter och skillnader i 
svaren. Jag har jämfört dessa åsikter med etablerade modeller. Informationen som samlats in 
genom intervjuer har skrivits ned, diskuterats och analyserats direkt för att öka reliabiliteten. 
Materialet som använts för att beskriva dagens tillämpning av fenomenet corporate 
storytelling är taget ur konsultreferenser vilket leder till att underökningen kring ämnet inte är 
baserat på vetenskapliga studier. 
 
Uppsatsens validitet och reliabilitet kunde vara starkare om val gjorts av andra teorier exempelvis 
inom ämnesområdet narrativ för att öka den akademiska trovärdigheten. Berättarkonsten 
(narrationen) är inget nytt vetenskapligt sätt. Men på grund av att uppsatsen är ett uppdrag av 
Vattenfall har begränsningarna dock gjorts till användandet av modeller inom 
miljökommunikation då detta ämnesområde bidrar till att öka fallstudiens reliabilitet och validitet.   
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4. Corporate storytelling  
  
Corporate storytelling är ett unikt verktyg men med ett brett användningsområde. Metoden 
kan användas för allt från att stärka mänskliga relationer till traditionell marknadsföring. 
Orsaken till det breda tillämpningsområdet är att corporate storytelling har en 
meningsskapande funktion och i och med det tillgodoser verktyget några av människans mest 
grundläggande behov. Som tidigare nämnts så handlar corporate storytelling oftast om 
berättelser inom den egna organisationen, om andra organisationer, om kunder, om kända 
organisationsprofiler men även om delar av verksamheten. Men det corporate storytelling 
framför allt bidrar med är att det hjälper individer att förstå komplexa problem och företeelser 
på ett mer lättillgängligt och inte sällan lättsamt sätt (Mossberg & Johansen 2006). 
 

4.1 Hur corporate storytelling används 
 
Corporate storytelling har ett flertal användningsområden inom ett företag. Denning (2001, 
refererad i Öhman & Olsson, 2007) poängterar framförallt hur corporate storytelling kan 
användas för att påverka den interna organisationen och företagskulturen. Exempelvis hur 
kunskapsområdet kan användas för att entusiasmera personal för att underlätta vid en större 
förändring samt hur berättelserna med fördel kan ersätta diagram och siffror i presentationer. 
Corporate storytelling kan enligt Denning (2001, refererad i Öhman och Olsson, 2007) även 
användas i den externa kommunikationen för att kommunicera vad företaget står för, det vill 
säga branding och varumärkesuppbyggande. Att använda berättelser i sin marknadsföring är 
även ett sätt för företaget att gestalta sitt varumärke och differentiera sig från sina 
konkurrenter. Genom berättelserna kan företaget koppla sitt varumärke till mänskliga attribut 
och egenskaper genom karaktärerna och händelserna i berättelsen. Målet är då att hitta 
berättelser som beskriver företagets grundvärderingar. I figur 4 är flera av de funktioner som 
corporate storytelling kan ha beskrivna, inkl centrala karaktäristika av verktyget.  
 

Externt riktad kommunikation 
• Företagets profil och image 
• Varumärkesbygge och-vård 
• Marknadsföring och differentiering 
• Rekrytering 

 
 
Figur 4. Corporate storytelling, dess funktioner, karaktäristika och potentiella effekter  
 
 

Extern drivkraft 
• Krav från marknad 
eller myndigheter 

Internt riktad kommunikation 
• Identitetsskapande 
• Tydliggöra kärnvärden 
• Stärka kultur och bygga kulturkapital 
• Skapa samhörighet 
• Entusiasmera 

Karaktäristika av CS 

Effekter 
• Värderingar 
• Attityder 
• Kunskaper 
• Handlingar 
• Organisering 

• Retorik – förnuft, känsla och etik 
• Minnesvärt – sammanhang och 
poängrikt 

Intern drivkraft 
• Egna visioner om 
identitet, position, etc. 

• Förenkla utan att reducera 
• Verklighetsbaserad 
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4.2 En bra berättelse 
 
Det finns inte en allenarådande definition på den goda historien. Berättelser innefattar så 
mycket, den ska passa den valda målgruppen och kontexten. För att kunna utveckla berättande 
är kunskap om retorik och narratologi, som att kunna övertyga och sätta ramar för 
framställningen, värdefull kunskap. Fog med flera (Mossberg & Johansen, 2006) beskriver 
fyra element, vilka kan användas när historier ska utvecklas för företag. De fyra elementen är; 
budskap, konflikten, rollfördelningen och handlingen (Mossberg & Johansen, 2006).  

 
Budskap. Kallas ibland sensmoral och är ett ideologiskt eller moraliskt påstående som genom 
historien sägs framställas av ett faktum. Genom historien skall åhöraren förstå budskapet och 
ta det till sig.  
Konflikten. Det är konflikten som är drivmedlet i en god historia och utan konflikt blir det 
ingen bra historia. En konflikt är alltså inte något negativt när man talar om berättande. 
Däremot måste konflikten vara hanterbar och inte alltför våldsam.  
Rollfördelning. En förutsättning för att vi skall kunna sätta oss in i historien är att vi kan 
identifiera oss med personerna, att vi kan känna igen oss i de olika karaktärerna.  
Handling. När väl budskapet, konflikten och rollfördelningen är på plats måste handlingen 
börja gro. Det finns olika metoder att välja, ett sätt är att berätta en sak i taget. En annan 
metod är att bygga upp handlingen med att dela upp den i en början, ett klimax och ett slut 
(Mossberg & Johansen 2006). 
 
Matts Heijbel (URL: http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03) 
anser att corporate storytelling fungerar för alla företag, men hävdar att det är extra bra för 
företag som säljer tjänster. Helst bör berättelserna finnas kontinuerligt i företaget men man 
kan arbeta i kampanjform för att komma igång. Storyn bör helst berättas muntligt av 
medarbetarna på företaget. Men ibland måste man gå vägen via papper, intranät eller externa 
hemsidor. Om medarbetarna på ett företag känner till några handfasta berättelser om 
organisationen blir berättelsen inte nedtyngd med onödig fakta, namn eller artigheter. Om 
storyn är sann berättar man den med tydlig dramatik. Det är medarbetarna i organisationen 
som ska berätta historierna för sina kunder, samarbetspartners, vänner - för alla som vill 
lyssna. Bra säljare är ofta bra storytellers. Bra tillfällen för storytelling är kickoffer, möten och 
säljsituationer. Istället för att visa 18 power point-bilder berättar man en historia på fyra 
minuter (URL: http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03). 
 
Sen finns det de som inte tycker att det blir lika trovärdigt om någon inom företaget berättar 
historien. Då är det bättre att någon annan gör det - en journalist, en kund eller grannen, en 
story får mer styrka om andra berättar den. Ibland vill man att budskapet ska bubbla mellan 
människor. Då berättar man för sin kompis. Det pratas mycket om ambassadörer idag. Då 
måste man säkerställa att det finns personer som bär ut rätt historia i rätt tid. Man kan inte 
göra någon till ambassadör för sitt varumärke. Ambassadör är något man är. Om du gillar 
Adidas kan jag inte göra dig till Nike-ambassadör (URL: 
http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03). 
 
För att jobba med storytelling måste man kunna sin historia, veta vart man är på väg samt 
hitta folk och metoder för att bära ut sin historia. Först bör man göra en inventering av de 
historier som finns inom företaget utifrån produkter, företaget, byggnaderna etcetera. Sedan 
definierar man vilka berättelser som bygger de kärnvärden man vill stå för. Därefter väljer 
man vilka kanaler man ska bära ut budskapet i. När man jobbar med storytelling internt måste 
personalen vara delaktig i storyn, de är själva en del av framtidens historia och de är delaktiga 
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i att ta historien vidare. Det är viktigt att alla förstår historien, till exempel att man vid 
rekryteringar berättar syftet med företaget, vad man tänker och tycker, hur du som anställd 
kan vara delaktig i historien (URL: 
http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03). 
 
Internt handlar det om att skapa något för människor att prata om i fikarummet. En påtvingad 
historia från VD är kanske inte så effektivt. Man ska inte skippa faktan, en del människor vill 
ha verkligheten beskriven i siffror. Men vänta med att öppna locket till laptopen och vänta 
med power point-presentationen, fånga åhörarna med en historia istället. 
Verklighetsförankring är viktig i corporate storytelling. Berättelsen måste vara förankrad i en 
levd erfarenhet, men behöver inte vara exakt. Om detaljer som platser eller åratal inte riktigt 
stämmer gör det inte så mycket så länge kärnan i berättelsen är möjlig att känna igen – att 
berättelsen sätter ord på en upplevd situation, kultur eller känsla. Om det är lögn eller om 
storyn är fabricerad i organisationen, tar inte medarbetarna den på allvar. Om man ljuger 
missbrukar man ett bra redskap. Berättelserna ska vara verklighetsbaserade, handla om 
företaget eller organisationen och att den som berättar ska trivas med historien. Den kan också 
handla om saker som man har gjort, om missar. Då får storyn en bärande sensmoral (URL: 
http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03). 
 
Sen finns det de som är delvis av en annan uppfattning.  En story behöver inte vara 
verklighetsförankad, men den måste vara trovärdig. Men trovärdighetens begrepp är flytande. 
Vi människor vill ofta tro på bra historier, trots att vi vet att de inte är baserade på en verklig 
händelse. Man kan medvetet skapa en påhittad historia och göra det med glimten i ögat. Då 
fungerar berättelsen snarare som en metafor än som beskrivning av något som hänt eller 
händer (URL: http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03). 
Ursprungshistorien vid corporate storytelling bör vara så trovärdig som möjligt, men när den 
berättas vidare förändras den oundviklingen. Det är som viskningsleken eller fisken som blir 
större varje gång historien berättas (URL: 
http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03). 
 
Corporate storytelling handlar vidare inte bara om dåtiden. Det handlar minst lika mycket om 
utveckling och förändring och om att synliggöra företagskulturen. Det är lätt att man hänger 
upp sig på dåtiden, om hur företaget grundades. Men de så kallade skapelseberättelserna utgör 
bara en del av de möjligheter som berättelserna ger. Corporate storytelling-verktyget kan 
användas på olika sätt. Hjälte-, visions- och produktberättelser är andra, nog så viktiga, 
historier. Och sedan finns "lätta-på-trycket-historierna", där man berättar om saker som är 
eller har varit jobbiga. Viktiga ingredienser i berättelsen är att något sticker ut, är roligt eller 
udda. Storyn bör vara enkel och ha en tydlig huvudslutsats så att budskapet inte förvrängs när 
den berättas vidare och den måste leda till något. Nyckelord för en bra historia är att den är 
tydligt kopplad till varumärket. Den ska vara unik, beröra, innehålla mystik och ha glimten i 
ögat. Den ska skapa ett sug efter att lära sig mer om organisationen och en vilja att 
vidareberätta storyn för andra (URL: 
http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03. 
 
4.3 Vilka svagheter har corporate storytelling? 
 
Corporate storytelling, precis som alla andra kreativa informations- och 
kommunikationsinsatser, medför vissa risker. Företag som använder sig av alltför kreativa 
grepp kan förlora i tydlighet, vilket gör att även varumärket kan urholkas, bli otydligt och 
tappa sin trovärdighet. Arbetar företaget exempelvis med allt för många berättelser och med 
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allt för stor spännvidd och diskrepans mellan dem riskerar de att förvirra målgruppen (både 
interna och externa målgrupper). De kan få svårt att skapa sig en bild av både företag och 
kärnbudskap med allt för vitt skilda berättelser. Dessutom finns alltid risken att berättelserna 
börjar leva ett eget liv, likt ”viskningsleken”, alternativt att de feltolkas. Denna risk kan dock 
minimeras genom att den som berättar är konkret och realistiskt, samt är väldigt tydlig. 
Risken är avsevärt mycket större om företaget använder en fiktiv berättelse. Användandet av 
en påhittad story medför faran att målgruppen inte uppfattar att berättelsen är falsk, för att 
sedan, när detta uppdagas, bli besviken och den positiva bilden av företaget förvandlas till 
någonting negativt. Detta kan då leda till att företaget istället för en positiv ”word-of-mouth” 
drabbas av en skadlig motsvarighet med samma spridningskraft som den positiva var avsedd 
att skapa. Det omdöme som då sprids kring varumärket och företaget blir direkt negativt 
(Öman & Ohlsson, 2007). 
  
Osanna historier är den enda risk som Matts Heijbel (2004) ser med corporate storytelling. 
Corporate storytelling kan vara riskfyllt om företaget inte känner till vad man vill berätta och 
till vem. Då riskerar storyn att bli något man inte kan stå för. Det finns alltid risker när man 
gör någon form av uttalande. Därför blir många fega och undviker att ta ställning för att det 
känns mer tryggt. Storytelling ska ses som ett kompletterande synsätt och inget som löser alla 
problem. Om man tror att det är en ny marknadsföringsmetod, något helt nytt, då kan det gå 
riktigt fel. Information som förvrängs för varje gång historien berättas är en risk. Företaget 
kan tappa kontrollen över budskapet och det blir råttan i pizzan. Till slut vet man inte vad som 
är baserat på verkliga händelser eller vad som bara är en bra historia (URL: 
http://www.storytellers.se/txt/2004/05/beraetta_sagan.html, 08-01-03). 
 

5.4 Exempel på historier 
 
Varje företag har en mängd olika historier, med andra ord så finns det ett berättarkapital i alla 
företag. Det svåra med corporate storytelling är inte att hitta historier utan att hitta de rätta 
historierna som förmedlar företagets värderingar, visioner, och känslor avsändaren är ute efter 
att väcka. Matts Heijbel formulerar det hela så här: ”Det krävs att företaget har en strategi 
och att det hittar de berättelser som överensstämmer med de värderingar det arbetar för. Det 
är dessa glasögon man måste ha på sig när man letar berättelser. Det finns tusen berättelser 
men det är kanske bara tjugo av dem som vi kan skörda och sätta i arbete” (Heijbel 2007). 
Nedan följer två exempel på historier som används inom corporate storytelling för att visa hur 
verktyget har används (Öhman & Olsson, 2007). 
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En SAS berättelse 
 
Jag var nyligen moderator på ett seminarium om Corporate Storytelling där 
bland andra SAS Sveriges kommunikationsdirektör Andris Zveinieks 
talade. När Andris hade berättat om SAS engagemang i storytelling räckte 
en av seminariedeltagarna upp handen och frågade om han fick berätta en 
SAS-story som han själv hade upplevt på en internationell flight. Klart han 
fick. Alla skärpte öronen när mannen ställde sig upp och började berätta: 
Han berättade att han är vegetarian. Nu satt han på ett SAS-plan över 
Europa och han visste mycket väl att om man bara säger till innan så kan 
man få vegetarisk kost på resan. 
Men nu hade han glömt att säga till.  
Han kallade till sig en flygvärdinna och förklarade som det var att han hade 
glömt att säga till om vegetarisk mat men att han undrade om det kanske 
ändå fanns någon vegetarisk tallrik till honom. 
Flygvärdinnan sa att det knappast var troligt eftersom allt var exakt 
beräknat och dimensionerat efter de passagerare som fanns ombord. Men 
för säkerhets skull skulle hon undersöka saken. 
Mannen tackade och lade till att han mycket väl förstod att han inte kunde 
begära en vegetarisk kost när han nu inte hade sagt till om det i förhand. 
Efter en liten stund kom flygvärdinnan tillbaks till mannen och i handen 
hade hon en tallrik med just vegetarisk kost. 
– Va ? Hittade du en portion, frågade mannen. 
– Ja det gjorde jag, sa flygvärdinnan. 
– Men hur gick det till, frågade mannen. 
– Det var min portion, sa flygvärdinnan 
Ett sus gick genom salen och Andris frågade om han fick använda storyn. 
Och visst fick han det.  
 
Detta är en sann berättelse som kommunicerar tyst vardagskultur. 
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Jävla Arlanda express  
 
Jag jobbar med Arlanda Express som är ett nybyggarföretag som efter en 
svår start i samband med september eleven nu verkligen fått fart på 
verksamheten. Man kan ställa klockan efter Arlanda Express: 
En man och kvinna kommer springande från biljettautomaterna och ut mot 
tåget som just ska gå mot Arlanda. De inser att det hänger på sekunder och 
springer därför så kappor och halsdukar fladdrar. 
När de bara är några meter från tåget så stängs dörrarna framför näsan på 
dem. Tåget rullar mjukt och tyst iväg mot Arlanda. En resa som går i över 
200 km/tim. 
Kvinnan blir arg när tåget glider iväg och hon bankar därför med nävarna på 
tåget medan hon ropar: 
– Jävla Arlanda Express! Går alltid i tid. 
– Lugna dig, säger mannen. Nästa tåg går om exakt 10 minuter. 
 
Det är en sann Arlanda Expresstory. En bild från verkligheten som på ett 
tydligt sätt visar vad professionell punktlighet innebär och kräver. 
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5. Corporate storytelling kopplat till referensramen 
 
De modeller som tagits upp i denna uppsats visar en gemensam nämnare nämligen den att 
berättelser har en kraftig påverkan på oss om de lyckas beröra oss emotionellt och är en 
naturlig form som vi använder för att göra oss förstådda. Genom berättelser skapar vi 
gemenskap och en känsla av förståelse och igenkännande. Nitsch (1998) förespråkar en 
miljökommunikation där en förståelse för båda parter sätts i centrum, d.v.s. att både mottagare 
och sändare är aktiva för att kommunikation ska äga rum. Nitsch menar att majoriteten av de 
kommunikationsmodeller som idag används är uppbyggda efter klassisk 
informationstänkande. Detta innebär att dessa kommunikationsmodeller inte kan tillämpas 
rakt av på ämnet miljökommunikation där både värderingar, attityder, kunskaper och 
individuella och kollektiva handlingar, likväl som en upprätthållen kontinuitet i handlingarna, 
krävs för att miljöbelastningen ska minska. Likaså gestaltar dessa modeller ofta ett väldigt 
starkt sändarperspektiv där mottagaren endast passivt förväntas ta till sig den information den 
blir uppmärksammad på. Inte heller detta passar in i de krav som ställs på framgångsrik 
miljökommunikation. Det Nitsch (1998) vill visa är att kommunikationen måste vara 
ömsesidig för att den ska fungera. Det är viktigt att ta del av var målgruppen befinner sig. 
Centrala aspekter i den kommunikativa kompetensen, som att lyssna, bemöta och respektera, 
samt att göra sig förstådd, är viktigt att ta hänsyn till och utveckla (Hallgren och Ljung, 2005). 
En bra berättelse som används inom corporate storytelling är naturligtvis förståelig, vilket 
förutsätter kunskap om målgruppens förförståelse och situation. Dessutom inbjuder bra 
corporate storytelling till dialog, där sändare och målgrupp tillsammans kan tolka, diskutera 
och gemensamt utveckla historierna från beskrivning av dåtid till visioner om var man vill 
vara i framtiden. 
 
Den så kallade relevansmodellen framställer informations- och kommunikationsverksamhet 
som ett möte och utbyte mellan sändare och en informationssökande målgrupp. Enligt den 
måste två förutsättningar vara tillgodosedda för att kommunikation ska äga rum. Den första är 
att informationens innehåll ska svara mot målgruppens behov. Den andra förutsättningen är 
att informationen ska göras tillgänglig på ett sådant sätt att den svarar mot målgruppens 
förutsättningar och möjligheter att ta del av den. Samma villkor gäller för corporate 
storytelling, d.v.s. historierna måste anpassas till målgruppen. Corporate storytelling 
förespråkar en aktiv mottagare. Mottagaren måste känna igen sig i berättelserna om de ska 
lyckas nå fram och skapa engagemang. Målgruppen måste känna sig delaktiga i berättelsen, 
de kommer själva vara en del av framtidens historia och de är förhoppningsvis själva 
delaktiga i att föra historian vidare. Som Nitsch (1998) skriver att för att budskap ska nå fram, 
förstås och användas, måste målgruppen uppfatta informationen som relevant utifrån sin 
situation och sina utgångspunkter. Individens omgivning, befintliga normer och värderingar 
spelar en stor roll för hur ny information hanteras, att sammanhanget måste vara tydligt när 
man arbetar med miljökommunikation.  
 
En avslutande aspekt som sammanknyter modellerna är vikten av att skapa känsla av 
meningsfullhet vid planerad informations- och kommunikationsverksamhet. Genom 
berättelser möjliggörs en sådan meningsskapande funktion. Men som Nitsch (1998) menar så 
realiseras detta endast om informationen upplevs som relevant för målgruppen. Teorier inom 
miljökommunikation (t ex Hallgren & Ljung 2006; Cox 200; Delicath, Elsenbeer & Depoe 
2004; Senecah 2001) lyfter fram vikten av meningsskapande för att det kommunikativa 
miljöarbetets fulla potential skall kunna tas tillvara och menar att en viktig framgångsfaktor är 
att möta människan där hon är. Om inte är det svårt att få henne att ta till sig nya budskap, 
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känna engagemang och skapa sitt eget meningssammanhang. Verktyget corporate storytelling 
har, som visats, en potentiellt meningsskapande funktion. Sammanfattningsvis konstateras att 
för att kommunikation ska fungera (dvs för budskap att nå fram och lyckas beröra 
målgruppen) så krävs precis det som corporate storytelling har möjlighet att erbjuda, dvs en 
både instrumentell och konstitutiv funktion. Men endast om man lyckas använda redskapet på 
ett sätt som tar utgångspunkten i en medveten och målgruppskunnig sändare och en aktiv 
mottagare. Infinner sig denna situation så kan ett samspel uppstå där corporate storytelling är 
ett lyckat kommunikationsverktyg inom ramen för intern kommunikation kring CSR och 
andra komplexa frågor.  
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6. Fallstudie Vattenfall AB 
 
Vattenfall är idag Europas fjärde största elproducent och den största värmeproducenten. Deras 
vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Verksamheten bedrivs idag i Sverige, 
Finland, Danmark, Tyskland och Polen. Vattenfall agerar i alla delar av värdekedjan för 
elektricitet; produktion, transmission, distribution och försäljning. Vattenfall bedriver även 
elhandel och producerar, distribuerar och säljer värme. Koncernen har drygt 32 000 anställda 
och moderbolaget Vattenfall AB ägs till 100 % av den svenska staten (Vattenfall 
årsredovisning, 2005). Vattenfall har fem strategiska ambitioner: 1) fortsätta den lönsamma 
tillväxten, 2) bli en benchmark, dvs en måttstock för branschen, 3) bli ”nummer ett för 
kunden”, 4) bli ”nummer ett för miljön” och samt 5) att vara en attraktiv arbetsgivare 
(Vattefall årsredovisning, 2005). För ambitionen att bli ”nummer ett för miljön” strävar 
Vattenfall efter en hållbar utveckling genom att utveckla en balans mellan kunders behov, en 
ansvarsfull omsorg om miljön och en sund ekonomi. 
(URL:http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304omxva/523914miljx/index.jsp?origin
=search , hämtad 2008-01-03) Varje år publicerar Vattenfall en CSR-rapport. Målet är att i 
denna redovisning ge en balanserad bild av Vattenfalls insatser med avseende på miljö, 
samhälle och ekonomi. Redovisningen följer GRI (Global Reporting Initiative), som är den 
internationellt vanligaste standarden för hållbarhetsredovisningar (Vattenfalls CSR rapport, 
2005).  
 
Vad menar Vattenfall med strategiska ambitionen att bli nummer ett för miljön? I Vattenfalls 
miljöpolicy står det förklarat som följande: 

1. Vattenfall bedriver sin verksamhet med öppenhet, effektivitet och ansvarstagande, och 
för varje energikälla och varje teknologi strävar de efter världsklass. 

2. Vattenfall gör sitt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker 
vid deras investeringar baserade på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö 
och ekonomi.  

3. Vattenfall arbetar för att öka användningen av energikällor som medför små eller inga 
utsläpp av koldioxid och andra ämnen. 

4. Vattenfall investerar i forskning och utveckling för att förbättra energieffektiviteten i 
deras verksamheter och för att minska utsläppen av koldioxid från anläggningar som 
drivs med fossila bränslen. 

5. Vattenfall väger in miljöaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket också 
innefattar att de ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar av deras resultat.  
Vattenfall hanterar detta som en integrerad del av affärsverksamheten. Vattenfall 
utvärderar miljöprestanda då de väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartner. 

 
Resultatet av Vattenfalls miljöarbete skapar goda förutsättningar för hållbar affärsutveckling 
och för deras konkurrenskraft. Vattenfall uppfyller gällande lagar, bestämmelser och tillstånd. 
Genom ständiga förbättringar är målet att vara ledande och ett föredöme på de marknader där 
de verkar. Inom deras verksamhetsområden fokuserar de på miljöskydd, förebyggande av 
förorening och på människors hälsa. Vattenfalls agerande präglas av respekt för de kulturer 
som finns i de regioner där de är verksamma. Vattenfall är angelägna om att driva en öppen 
dialog i frågor som rör miljöpåverkan av deras företagsstyrning, deras dagliga verksamhet och 
deras produkter. Vattenfall strävar efter att uppnå en hållbar utveckling i deras ekonomiska, 
sociala och miljömässiga agerande. 
(http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/196015vatt/8
15691omxv/819778milj/P0283406.pdf, 2008.01.30, kl 19.35. 
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Vattenfall har en hög ambition inom miljöområdet och säger sig vilja satsa mycket på en 
hållbar utveckling. Samtidigt visar undersökningar att det bland medarbetarna finns ett lågt 
förtroende för CSR frågor. Inom CSR behandlas olika frågor och en av dessa frågor är just 
miljöfrågan. För Vattenfalls del blir det en viktig fråga att titta närmare på hur detta 
förtroende kan tänkas öka eftersom deras ambition är att bli nummer ett för miljön. Denna 
studie är viktig för Vattenfalls del för den testar ifall kommunikationsverktyget corporate 
storytelling kan vara ett miljökommunikativt verktyg för att öka det interna förtroendet för 
miljöfrågor och på så sätt även öka förtroende för CSR frågor. 
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7. Redovisning av empiri och resultat 

Det viktigaste empiriska materialet i denna studie utgörs av intervjuer av nyckelaktörer med 
inblick i eller erfarenhet av corporate storytelling och/eller CSR. Redovisningen av 
intervjuerna sker i sammanfattad form, intervju för intervju, och gör inga anspråk på att vara 
en exakt återgivning av vad intervjupersonerna sagt. Jag har dock valt att redovisa materialet 
på detta sätt för att ge läsaren en inblick i och känsla för hur olika aktörer resonerar när det 
gäller kopplingen mellan corporate storytelling, miljöfrågor och CSR. Ett ytterligare skäl för 
att inte syntetisera intervjuerna på en mer generell nivå och anonymisera svaren är att 
intervjupersonerna svarat på delvis olika frågor dels baserat på deras respektive roll, dels på 
grund av att varje ny intervju gett information som legat till grund för smärre justeringar av de 
efterföljande intervjuerna. Ambitionen har varit att intervjuerna, tagna tillsammans, skall ge 
en tillräckligt god empirisk grund för att svar på uppsatsens syfte skall kunna ges. Endast två 
intervjuer har vid tidpunkten för publiceringen godkänts av intervjupersonen, därför har jag 
valt att hålla samtliga intervjupersoner anonyma.  
 

Nr 1. Anonym intervju, 28 november 2006 
 
1. Hur arbetar Vattenfall internt med förtroendefrågor idag? 
Vattenfall arbetar mycket med något som kallas för ambassadörsskap. I detta 
ambassadörsarbete har ett program skapats kallat ”förtroende dialogen”. Detta program 
skapades när Vattenfall insåg för några år sedan att det fanns en brist hos kunderna i 
förtroendet för Vattenfall. Man frågade sig vad medarbetarna på Vattenfall kunde göra för att 
förbättra situationen. Det man kom fram till genom denna undersökning var att man skulle 
förbättra medarbetarnas externa kommunikation med att arbeta med ambassadörsskap. 
Genom detta kan medarbetarna på ett enkelt sett svara på de frågor människor de möter har. 
För att detta ska fungerar behöver medarbetarnas förtroende öka genom att deras kunskap om 
Vattenfall ökar och det är det man jobbar med programmet ”förtroende dialogen”.  För att 
medarbetarna på Vattenfall ska förstå företagets grundvärderingar arbetar även Vattenfall med 
ett cease som heter ”många bäckar små”. Detta projekt tar fram personer som har gjort något 
extra som visar hur man kan förbättra något på Vattenfall.  
 
2. Varför har medarbetarna på Vattenfall ett lågt förtroende för CSR rapporten? 
Generellt sett i näringslivet är det fortfarande mycket i broschyrform än i riktigt agerande och 
man borde leva mer som man lär. Då kan man göra bra corporate storytelling, annars blir det 
lätt tomma budskap. Han tror att det låga förtroendet för CSR frågor dels beror på att man inte 
har varit tillräckligt tydliga internt med dessa frågor, man har helt enkelt inte haft tydliga 
miljöbudskap. En stor del handlar om vad som sägs massmedialt och detta påverkar 
medarbetarna som ifrågasätter Vattenfalls arbete. Han frågar sig om det kan beror på att det 
inte finns någon tydlig kommunikation och då blir det lätt att den mediala bilden styr. Varför 
förtroendet för CSR är lågt kan även vara att man inte kommunicerar ut CSR- begreppet utan 
vissa delar av det, det ger att CSR blir något luddigt och svårtgreppbart.  
  
3. Vad vet du om kommunikationsverktyget corporate storytelling?  
Han var med när Vattenfall köpte ett danskt bolag där man använde sig av 
kommunikationsverktyget corporate story. Corporate story är en presentation där alla 
Vattenfalls budskap las upp för både medarbetarna och median. Syftet med materialet var att 
Vattenfall skulle ha en gemensam plattform. Materialet skulle användas av cheferna för sina 
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medarbetare. Corporate story är väldigt tekniskt där man fastställer budskapet medan 
corporate storytelling enligt Matts Heijbel är att man inte enbart har fakta, säger han. Han 
fortsätter med att säga att det är viktigt att göra kompromisser och att det ska vara på 
mottagarens villkor, därför använde de sig av corporate story. Han kan tänka sig att det finns 
ett behov om att använda sig av corporate storytelling inom många områden, exempelvis 
förklara vad det innebär för Vattenfall att vara nummer ett för miljön. Vattenfall har inte 
tidigare använt sig av corporate storytelling när det gäller CSR. Han tror att corporate 
storytelling kan vara något som ”triggar” upp budskapen mer. Corporate storytelling är ett 
nytt område och Vattenfall har ingen direkt vana att använda verktyget. Vattenfall har dock 
börjat prata om verktyget bland cheferna för att levandegöra göra sina budskap när de skriver 
till medarbetarna.  
 
Nr 2. Anonym intervju, Group function human resources, 29 november 2006 
  
1. Vad är syftet med medarbetarundersökningen ”my opinion”? 
Han berättar att tanken med medarbetarundersökningen My opinion är att varje chef får en 
rapport som visar hur situationen ser ut bland medarbetarna i respektive sektion. Rapporten 
diskuteras därefter med ledningen där man tar fram en handlingsplan för att förbättra 
arbetsförhållandena. Det övergripande målet med undersökningen är att medarbetarna ska öka 
sitt engagemang och att Vattenfall ska ge medarbetarna de bästa förutsättningarna.  
 
2. Vad visade ”My opinion” om CSR?  
När det gäller CSR så finns det en kategori i undersökningen där man frågar om CSR, men 
undersökningen i sig har inte syfte att titta på CSR frågor utan det har blivit mer en bifråga. 
Han berättar att det som är intressant och det som leder till CSR frågan via undersökningen är 
att undersökningen visar att allt fler medarbetarna vill veta mer om vad företaget tar för 
samhällsansvar. Han berättar att det finns ett missnöje hos allmänheten om bla de höga 
elpriserna och Vattenfalls kolkraftverk i Tyskland. Detta missnöje hos allmänheten reflekteras 
även på medarbetarna. Han berättar att man tydligt kan se en koppling mellan engagemang 
och CSR- frågor. Därför försöker vi få ut detta resultat till dem som arbetar med 
kommunikations frågor inom Vattenfall för att arbeta mer med CSR frågor med hjälp av 
exempelvis corporate storytelling. Han säger att man måste förbättra kommunikationen inom 
CSR och frågar sig om man kan använda sig av corporate storytelling.  
 
3. Vilka frågor är viktiga för Vattenfall att nå ut med när det gäller CSR? 
Han tar upp några exempel av Vattenfalls miljöarbete. Han nämner Vattenfalls koldioxidfria 
kolkraftverk i tyskland och påpekar att detta inte har förmedlats ut till allmänheten. 
Allmänheten har ingen direkt information om vad Vattenfall gör och det finns många 
frågetecken. Han nämner även att det fortfarande finns många fördomar om tyskland och 
deras kolkraftverk och detta pga av bristande information. Detta syns både extern och internt, 
säger han. För Sveriges del handlar det om att det finns en brist i kunskap, många vet 
exempelvis inte om att Vattenfall är det mest utvecklade elbolaget i hela Europa. Det finns 
många fördomar om Vattenfall vilka borde arbetas bort.  
 
4. Hur kan man öka förtroendet internt för CSR på Vattenfall? 
Han tror det är viktigt att använda sig av ett språk som är lättförståeligt och att corporate 
storytelling kan vara ett koncept som kan fungera. Använda corporate storytelling för att det 
är så enkelt att förstå både internt och externt. Han tror att CSR i framtiden generellt kommer 
att få allt mer betydelse. Han tror att frågor rörande företagets rykten blir allt viktigare och 
man frågar om företagen tar sitt ansvar? Hur behandlas medarbetarna? Vill man jobba där? 
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Det är en hög medelålder på Vattenfall och många kommer att i en snar framtid att sluta, i det 
anseendet måste vi vara attraktiv att ta emot fler, säger han. Vi kommer att ha ett stort 
problem om Vattenfall inte tar detta på allvar om man inte förbättrar Vattenfalls rykte, säger 
han.  
  
Nr 3. Anonym intervju, Vattenfall Norden, 7 december 2006 

 
1. Hur ser du på CSR rapporten? 
När det gäller CSR rapporten tycker han att den lever sitt egna liv och att den sällan används i 
deras dagliga arbete. Han påpekar dock att frågorna som finns med i CSR rapporten 
diskuteras, exempelvis klimatfrågan. Han nämner även att det finns en viss oro i och med att 
Vattenfalls VD är engagerad i miljöfrågor att det finns en risk att uppmärksamheten blir 
solitär, vilket kan resultera i att det inte finns någon grogrund i den vanliga verksamheten.  
 
2. Hur kan man öka förtroendet internt för CSR på Vattenfall? 
Han frågar sig om Vattenfall kan göra något mer för miljön internt. Han nämner som exempel 
miljöbilar, andra resealternativ och användandet av videokonferenser. Han säger att det som 
är frustrerande när det gäller miljöfrågor är känslan att när det kommer till kritan är det 
”botten line” som gäller, dvs resultatet är det som gäller. Om resultatet ställs i konflikt med 
miljön så förlorar miljöåtgärderna. Han forstsätter med att påpeka vikten av rätt personer som 
har passionen för miljöfrågor, han menar att passionen saknas. Det ska finnas personer med 
en genuin känsla för miljön, det saknas i företaget i dag. Han tror att det behövs en äkta 
övertygelse. Han säger att kolen är folks uppfattning om Vattenfall och han fortsätter med att 
säga att viss kritik även är berättigad. Vattenfalls nya koldioxidfria kolkraftverk har fått 
uppmärksamhet men kritiken har varit den att varför gör inte Vattenfall om alla sina 
anläggningar? Han säger att Vattenfall måste ändra beteende när det gäller miljöfrågor och att 
Vattenfall kan göra så mycket mer. Han fortsätter med att säga att - Vi har massa duktiga 
människor som jobbar med klimatfrågor i allmänhet i Vattenfall som gör ett jättejobb som kan 
tas fram mer.  
 
3. Corporate storytelling handlar om att använda sig av historier för att nå ut med ett 
budskap, när det gäller CSR-frågor har du några förslag på historier som kan vara 
användbara för att öka förtroendet internt? 
Han berättar om några exempel på historier som kan tänkas användas. Han berättar att 
Jokkmokk är ett samhälle som byggts upp av Vattenfall pga av vattenkraften. Vattenfall har 
lagt en serviceverksamhet med 25-30 tjänster i Jokkmokk utan att egentligen behöva göra 
detta. Jokkmokk har betytt mycket för Vattenfall tidigare och nu tar Vattenfall sitt ansvar och 
ger tillbaka. Ett annat exempel är företaget Inlandskraft som arbetar med 
sponsringsverksamhet. Vattenfall agerar som borgenär och garanterar för småföretagare när 
de inte får lån av banken, vi lånar ut och kan de inte betala står Vattenfall för det, vi har aldrig 
behövt göra det.  
 
Nr 4. Anonym intervju, Vattenfall, 19 december 2006 
 
1. Hur kommuniceras CSR internt idag? 
CSR arbetet på Vattenfall är fokuserat på den externa marknaden, men ökar allt mer även 
internt. Hon konstaterar att om man inte har med medarbetarna på sin sida så är inte 
redovisningen så mycket värd därför är även den interna kommunikationen viktig. Hon 
berättar att mycket inom Vattenfall är CSR frågor men många vet inte eller tänker inte att det 
är CSR. Själva begreppet CSR är inte ett känt inom Vattenfall utan det är mer 
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hållbarhetsfrågor som fungerar. Hon tror att Vattenfall skulle tjäna mycket på om man 
prioriterade frågan som en allt mer tydligare fråga. Däremot tror hon inte att begreppet CSR 
passar för Vattenfall, det man pratar om på Vattenfall är hållbarhet och hållbar utveckling och 
vårt bidrag till ett bättre samhälle och det fungerar bättre. Anledningen att inte så många tar 
till sig CSR- rapporten internt tror hon beror på att rapporten är så omfattande och stor och att 
den är inriktad externt. Hon fortsätter med att säga att alla måste känna igen sig i rapporten 
och det ska vara ett sätt att få medarbetarna att känna stolthet.  
 
2.Vad tror du om möjligheterna om att använda sig av corporate storytelling och i så fall 
var? Hon börjar med att säga att det är svårt för henne att säga då hon inte använt sig av 
verktyget tidigare. Men rent spontant tycker hon att corporate storytelling är lätt att ta till sig 
och tror att man skulle kunna använda corporate storytelling exempelvis i förtroende dialogen 
på Vattenfall. Corporate storytelling skulle även fungera bra i tal, exempelvis när Vattenfalls 
VD håller tal, där skulle verktyget fungera bra, tror hon. Men även för alla som arbetar med 
kommunikation, säger hon. Det hade även fungerat bra på Vattenfalls interna 
chefkonferanser. Hon berättar att hon jobbar mycket med politiska kontakter och är mycket 
ute och pratar i olika sammanhang. Om någon frågar varför Vattenfall använder sig av 
brunkol i tyskland så finns det många argument och historier man skulle kunna berätta, säger 
hon. Att berätta om miljöproblemen på ett roligare sätt tror hon är ett bra sätt att nå ut till 
människor. 
 
Kompletterande anonym intervju för nr 4, Vattenfall, 19 november 2007 
 
1. Hur ser kommunikationsarbetet ut för CSR på Vattenfall idag? 
Hon berättar att det finns ett engagemang inom Vattenfall för hållbarhetsfrågor men att det 
saknas fortfarande förståelse för vad CSR är. Många tycker det är jättebra med en CSR 
rapport men många frågar sig samtidigt vad CSR egentligen betyder. Här tycker hon att det 
saknas historier för att exemplifiera vad CSR och ansvar betyder för Vattenfall. 
 
2. Vad visar undersökningar gjorda om CSR?  
Ett tydligt resultat var att många på Vattenfall inte vet varför CSR görs. Även länken mellan 
medarbetarnas dagliga arbete och CSR var vagt. Ett annat stort resultat av utredningen var att 
man vill ha tydligare mål och ambitioner inom CSR. Undersökningen visade även att man såg 
CSR som något viktigt och att man var stolt över rapporten. Detta resulterade i att hon lade 
fram ett förslag till ledningen på att dels förbättra rapporteringen, dels förbättra dialogen med 
omvärlden, och att öka det interna engagemanget. Dessa tre områden är idag hennes fokus 
områden inom CSR arbetet.  
 
3. Hur tror du corporate storytelling kan användas i CSR arbetet? 
Hon påpekar att den största utmaningen är att förklara vad CSR är. Där behöver hon hitta 
många fall där just detta lyfts fram. Det gäller att lyfta fram historier som visar att Vattenfall 
tar ett ansvar där vi inte måste men gör det ändå. Man kan lyfta fram tydligare vad Vattenfall 
gör internt, exempelvis så kommer kolsyrat vatten från kranarna idag vilket är mer 
miljövänligt än tidigare. Det gäller att lyfta fram dessa historier så att medarbetarna kan se 
och ta till sig CSR arbetet. Men det måste även finnas ett eget engagemang för det om det ska 
fungera, säger hon. 
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4. Fungerar själva begreppet CSR på Vattenfall? 
Hon använder mer begrepp som ansvar än CSR. Det är där problemet ligger, det är lättare att 
förstå ordet ansvar än CSR, säger hon. Det finns så många olika sidor av CSR och därför även 
svårt att kommunicera ut det, säger hon.  
 
Nr 5. Anonym intervju, Vattenfall, 18 december 2006 
 
 1. Tror du att corporate storytelling skulle kunna användas i förtroende dialogen? 
Hon tror att man kan placera in corporate storytelling in i förtroende dialogen. Men problemet 
ligger i att Vattenfall inte har någon historia om miljö. Vattenfalls budskap kring miljöfrågor 
finns inte, säger hon. Annars hade Vattenfall självklart förmedlat detta. Vattenfall har svårt att 
svara på just detta med miljöfrågor när man får frågan om varför. Om man vill ha en 
förändring i en stor organisation, måste man ta det via cheferna, via en dialog. Man måste 
själv förstå vad det handlar om. Vill man att människor ska förändra sig i attityden måste du 
ha dialoger, säger hon. Kommunikativt ledarskap där cheferna måste ha ett mycket större 
engagemang och diskutera med medarbetarna är en av grunderna för att kommunikationen 
ska fungera.   
 
2. Vad är CSR för dig? 
En fråga som alltid kommer tillbaka, är – hur gör vi med miljön? Hur ska vi skapa förtroende 
där? Till det finns inget koncept säger hon. Folk är så ohyggligt upptagna med att klara av sin 
vardag och sitt arbete. Ska man få igenom en CSR rapport, så glöm det säger hon bestämt. 
Det är ytterst få som har tid att läsa igenom rapporten. Man måste servera slutsatser, väldigt 
enkelt och tydligt. Hon påpekar att det är avsändarens ansvar att informationen kommer fram. 
Hon säger att det även finns en ingenjörsanda på Vattenfall där saker ska vara omfattande och 
100 procent rätt och detta medför att kommunikationen inte alltid når fram.  
 
3. Vilken fråga är den viktigaste att kommunicera ut ur CSR perspektiv anser du? 
Kolkraft frågan är den viktigaste frågan säger hon. Vattenfall har även köpt i Danmark. Hon 
tror att frågan kommer snart upp igen, det är bara frågan om tid. En story där skulle passa tror 
hon. 
 
Nr 6. Anonym intervju, Project and event manager, Värme Norden, 18 december 2006  
 
1. Har du arbetat med corporate storytelling tidigare? 
Hon berättar att hon arbetat med storytelling tidigare både i den interna och externa 
kommunikationen både i USA och i Sverige. Bland annat 1996 när hon producerade en 
energiattraktion och upplevelsecentrum till Vattenfall på Liseberg i Göteborg ”ELDorado”där 
storytelling var ett naturligt inslag i varje delupplevelse för att beskriva Vattenfalls 
verksamhet på ett underhållande och engagerat sätt. Ett annat tillfälle var när Värme Norden 
arbetade med att implementera Vattenfalls värderingar. De identifierade berättelser som fanns 
i vardagen och i verksamheten. Dessa historier sammanställdes och publicerades i en intern 
tidning som gavs ut på svenska, finska och engelska till medarbetarna i Värme Norden 
kallades för ”Heat Stories”. Historierna baserades på Vattenfalls värderingar: öppenhet, 
effektivitet och ansvartagande. Det var svårt för medarbetarna att ta till sig Vattenfalls 
värderingar om man inte hade kopplat till några bevis i vardagen. I ”heat stories” lyftes det 
fram individer och den del av verksamheten som blivit framgångsrika i att vara öppna, 
effektiva och ansvarstagande. De anordnade även en tävling där de utsåg ”mästare”och 
förebilder i Värme Norden i öppenhet, ansvarstagande och effektivitet. ”Heat stories” var 
Vattenfall Värme Nordens sätt att aktivt använda corporate storytelling internt.  
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2. Hur lyckas man med corporate storytelling? 
Det som är helt uppenbart är att om det inte är en berättelse som berör väldigt nära så fungerar 
inte corporate storytelling. Det som ligger oss närmast är det mest intressanta. Det måste även 
finnas en känsla i dem, en emotionell koppling och duktiga berättare. Det svåra är att sedan få 
andra att återberätta . Det krävs otroligt mycket av en organisation om man skall vara 
framgångsrika med storytelling och det måste finnas naturliga lättillgängliga forum och 
kanaler. Kan du styra berättelsen på ett sådant sätt så att den innehåller även rätt fakta då har 
man verkligen lyckats.  
  
3. Lyckades ni med ”Heat stories”? 
Ja för Värme Nordens del gjorde vi det, men det krävdes mycket för att få fram historierna. 
Många tyckte inte alltid att vardagen var så speciell att återberätta, medan andra tyckte att det 
var jättespännande och lärorikt att genom kollegor lära sig mer om verksamheten på ett lite 
annorlunda sätt. Corporate storytelling kan fungera på alla frågor i ett företag men det är 
viktigt att se det som en metod och komplement till andra kommunikationsmetoder som man 
använder dagligen. Om man använder corporate storytelling systematiskt och konsekvent tror 
hon att man kan ha framgång både internt och externt. 
 
4. Varför tror du det finns ett lågt förtroende för CSR frågor internt på Vattenfall 
Hon tror att det beror på att många inte känner till allt som Vattenfall gör inom miljö- och 
klimatområdet. Man känner i huvudsak till sin egen enhet men inte hur mycket som andra 
enheter i Vattenfall gör för hållbarhetsfrågor.  
 
5. Vad var svårigheten med corporate storytelling? 
Svårigheten är att berätta, enkelt, engagerat och personligt. Att hitta individerna som har en 
naturlig berättarteknik. En problematik är hur storytelling ska gå till, för att få genomslag i 
organisationen. Det är inte storytelling utan vad man kan göra med det för att uppnå sitt mål, 
som är viktigt. Frågor man måste ställa sig är: På vilket sätt ska det användas med de 
förutsättningar som Vattenfall har: stort, utspritt, internationellt, 36 000 anställda, olika språk 
och kulturer? Det är viktigt att tänka i helheter och ha klart för sig vad man verkligen vill 
åstadkomma. Corporate storytelling har funnits som metod i många år och är inget nytt, men 
det krävs mycket av en organisation för att vara framgångsrik. Hon tror att Vattenfall kommer 
att lyckas med att använda storytelling som metoden inom miljö- och klimatområdet om man 
lyckas identifiera historier tillräckligt intressanta att paketera och återberätta. Historien är ofta 
ännu starkare om någon annan som inte jobbar med miljöfrågor berättar den, då berör den på 
ett annat sätt.  
 
Om man ska öka förtroendet internt gäller det att hitta vardagshistorier både lokalt och 
internationellt. Det gäller att skapa en förståelse för vad som händer på olika ställen. De lokala 
historierna kan vara lika spännande och lika mycket värda som de stora mer avancerade 
historierna, som inte har karaktären av vardagshistorier Folk blir stolta över att kunna berätta 
om någonting som har hänt på deras plats och miljö. Identifiera historien, värdera den, 
paketera den, berätta den, implementera den och se till att man tar till sig historien genom att 
den återberättas. Är det rätt historia måste man fråga sig och när ska den implementeras? När 
kommer nästa historia? Hur många historier ska cirkulera i företaget? Och inom vilka 
områden? Inom miljöområdet finns många frågor, vilka platsar till storytelling?  
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6. Tycker du att corporate storytelling är ett bra verktyg? 
Hon tror på storytellling som ett komplement i den interna och externa kommunikationen. 
Men det ställer betydligt högre krav än vad man först tror. Det räcker inte med att säga nu ska 
vi börja med storytelling. Hur kan vi beröra? Har vi rätt individer, rätt organisation, har vi 
grunden för storytelling? Problemet är att både identifiera historierna och paketera dem så de 
blir intressanta. Vi har en företagskultur som påverkar framgången, titta på förutsättningarna 
för respektive organisation. Man kanske bara bör koncentrera sig på vissa frågor.  
 
Nr 7. Anonym extern intervju, 13 december 2006 
 
1. Vad är corporate storytelling? 
Corporate storytelling berör berättelser som finns i organisationer och i företag. Dessa 
berättelser är hämtade från verkligheten och är sanna. Han säger att det finns ett 
berättarkapital i alla organisationer. Historierna finns i företagens kultur som visar vad du kan, 
vad jag kan, varför vi gör det vi gör, varifrån vi kommer, vart vi är på väg, vart vi befinner oss 
idag, berättelser som gör att vi kan orientera oss. Frågan är vad man ska göra med 
berättarkapitalet, säger han. Väljer en organisation eller ett företag att använda sig av 
berättarkapitalet då är man storymedvetna, säger han. Nästa fråga som följer är, hur gör vi då? 
 
Han säger att vi får börja med att titta på oss som vi är en folkgrupp, en tribe. Vi hör ihop på 
något sätt, vi har något gemensamt som vi håller på med och nu ska vi berätta om det. Man 
letar då efter dessa berättelser om oss själva, eller våra produkter.  
 
När jag kommunicerar med corporate storytelling försöker jag kommunicera med att övertyga 
dig emotionellt inte intellektuellt. Jag försöker få dig att uppleva och känna någonting och på 
så sätt påverka dig. Istället för att säga vi har en tjänst så berättar man en historia. Det kan 
gälla väldigt komplicerade sammanhang så man kan göra tydliga genom en enkel berättelse. 
Han tar upp reklamkampanjen ”två hål i väggen” som visar hur man enkelt odramatiskt sätt 
kan kommunicera något som är jättekomplicerat.  
 
2. Handlar corporate storytelling om långsiktigt tänkande?  
Ja, säger han, det handlar om att stärka kulturen, stärka gruppen, stärka relationer med kunder. 
Du letar efter berättelser som faktiskt finns, skörda dem, och använda dem, och du talar 
sanning. Som exempel kan Vattenfall anordna en miljödag som visar vad Vattenfall arbetar 
med, en regisserad verklighet men det är fortfarande verkligt. Man behöver inte vara passiv 
utan man kan påverka berättelser genom att regissera verkligheten och berätta om den på ett 
bra och smart sätt. Verkligheten ska inte vara hämmande. 
 
3. Hur börjar man arbeta med corporate storytelling? 
Grunden är att berättelserna finns, och vi måste veta vad vi letar efter, vi behöver inte hitta på, 
vi kan regissera och sen berätta om vad vi gjort. Om Vattenfall skulle komma till honom, 
skulle han fråga varför? Som exempel - Vi vill rekrytera kvinnor med miljöutbildning. Vi vill 
hitta historier som kan locka dessa kvinnor. Så frågar han – Hur ska vi attrahera dem? Då 
diskuteras detta och är strategisk. Vi tror att dessa kvinnor tänker att de vill ha ett uthålligt 
samhälle, betydelsefullt arbete, kanske inte väljer de jobb med högst lön, de vill känna att de 
håller på med något viktigt och att samhället skall vara hållbart. Vilka berättelser ska vi samla 
för att hon ska tycka det här är viktigt? Då börjar man diskutera det. Då går jag in i 
organisationen och letar och samlar grupper.   
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4. Hur förmedlar man en historia?  
I regel när man håller på med corporate storytelling så hoppas man på att man kan påverka 
berättandet, att påverka hur snacket går, man talar om ”snackisar” eller ”word of mouth”. När 
man fått ihop historierna blir nästa fråga, vad ska vi göra med dem? Nu vill vi att folk ska veta 
det här och tycka det här. Är det internt, kan vi köra det på intranätet? Vi kan ha en knapp på 
hemsidan där det står tio berättelser om vattenfall. Vi kan ha i receptionen berättelser 
inramade. Vi kan göra en broschyr eller en bok. Han tycker att papper är som mellanlagring. 
Det man hoppas med det här är att det berättas. Men det är inget fel att lägga dem på en 
nätplats. Han tar fram sin fickkniv och jämför den med corporate storytelling. Olika delar av 
verktyget kan användas beroende på vad saken gäller. Vad de har gemensamt är att vi hela 
tiden utgår från sanna berättelser, om oss själva, våra tjänster, produkt, kunder, våra ideal och 
värderingar.  
 
5. Vad är kritiken? 
Det har hänt att berättelser kallnar om ingen har tid att ta hand om dem. Man måste veta att 
detta tar tid. Man måste vara uthållig och envis för att det ska fungera. Det finns människor 
som bli rädda för det emotionella. De vill att det ska vara staplar och diagram och boxar. Det 
är ett kulturkapital som finns i företaget. Antingen använder man det eller inte. Om vi inte 
använder det så har vi avstått från en viktig del som vi faktiskt har i vår kultur. 

 
6. Om storytelling ska lyckas krävs det en viss mognad? 
Det är en personlig mognad och speciellt om man är ledare. Det är inte säkert att jag har den 
personliga mognaden, då kan man jobba medvetet med storytelling där cheferna får tillgång 
till ett antal berättelser som de kan använda och träna sig på för de klara det inte själva. Då 
kan jag få verktyg i mitt ledarskap och bli en bättre ledare med hjälp av storytelling. Det är en 
fråga om organisationsutveckling, personalutveckling. Om jag berättar detta för 150 pers så 
sprider sig detta även i organisationen.  
 
7. Vilka historier kan man använda? 
De berättelser som man skördar och vill skörda är ofta kopplade till de värderingar man tror 
att man har, så är det även i företagen. Vattenfall kan frångå sina principer och vi gör så här 
istället, för att miljön är viktigare än att vi får rätt i den här konflikten. Och så köper de ut en 
kund eller avstår och så berättar det något för att visa att de är schyssta. Exempel om de 
tvingar inte den här gamla gumman att flytta för i detta fall går det mänskliga före.  
 
Många tror det handlar om vårt förflutna men lika väl om framtiden. Då, nu och framtiden är 
vad det handlar om. Om man har visioner om ett bättre samhälle då måste man berätta om det. 
Räcker inte bara med en vision att år 2010 ska detta ske utan visa med exempel att om vi gör 
som hon så kommer vi bli starka i framtiden.  Corporate storytelling kan även följa ett projekt 
där man inledningsvis skapar berättelser om exempelvis kolgruvorna, uppmärksamheten i 
byarna, hur de har gjort, vem som fick idén och hur de skaffade sig kunskap. Historierna har 
inte hänt än därför kan man inte berätta om dem men man kan vara story medveten under 
processen. Vattenfall har strategiska budskap och borde skapa historier som bekräftar att det 
verkligen är så som budskapen säger. Man kan även berätta om misslyckande och erkänna 
dem för att sedan visa vad man gör för att förbättra situationen. Eller så kan det handla om ett 
dilemma företaget mött som man kan berätta om. 
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8. Analys 
 
8.1 Corporate storytelling som ett miljökommunikativt verktyg 
 
Corporate storytelling måste anpassa sig till målgruppen och dess behov för att verktyget ska 
fungera. Det finns, som nämnts tidigare, dock några enkla spelregler vilka de flesta bra 
historier bygger på. De fyra ingående elementen i en komplett berättelse inom corporate 
storytelling är; budskapet eller sensmoralen, konflikten som drivkraft i berättelsen, 
rollfördelning och identifikationsmöjligheter, samt en logisk och målande handling. Det som 
blir intressant att titta närmare på är hur en bra berättelse kan se ut ur ett miljökommunikativt 
perspektiv? 
 
Budskap 
En av Vattenfalls strategiska ambitioner är att vara nummer ett för miljön. Vattenfall satsar på 
mycket på miljö och hållbarhetsfrågor men utöver detta så saknar Vattenfall ett konkret 
miljöbudskap. För att corporate storytelling ska fungera så måste det vara tydligt vad 
budskapen är för att hitta de rätta historierna. Centrala frågor som måste förtydligas är vad 
Vattenfall menar med att vara nummer ett för miljön, något som beskrivs i Vattenfalls 
miljöpolicy: 

 
1. Vattenfall bedriver sin verksamhet med öppenhet, effektivitet och ansvarstagande, och för 
varje energikälla och varje teknologi strävar de efter världsklass.  
 
2. Vattenfall gör sitt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker vid 
våra investeringar baserade på välgrundade utvärderingar som balanserar miljö och ekonomi.  
 
3. Vattenfall arbetar för att öka användningen av energikällor som medför små eller inga 
utsläpp av koldioxid och andra ämnen. 
 
4. Vattenfall investerar i forskning och utveckling för att förbättra energieffektiviteten i deras 
verksamheter och för att minska utsläppen av koldioxid från anläggningar som drivs med 
fossila bränslen. 
 
5. Vattenfall väger in miljöaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt, vilket också 
innefattar att de ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar av deras resultat. Vattenfall 
hanterar detta som en integrerad del av affärsverksamheten. Vattenfall utvärderar 
miljöprestanda då de väljer leverantörer, entreprenörer och affärspartner. 
 
Det gäller för Vattenfall att hitta historier som konkret visar det Vattenfall argumenterar för i 
miljöpolicyn. 
 
Konflikt 
När budskapet är tydliggjort är det viktigt att titta på om det finns en konflikt i historien. Ett 
exempel på en konflikt eller ett dilemma inom Vattenfall handlar om allmänhetens 
ifrågasättande om Vattenfalls användande av brunkol i Tyskland och deras samtidiga 
ambition att vara nummer ett för miljön. Vattenfall hanterar denna konflikt med att säga att 
man hellre äger problemet och därmed även lösningen, än att inte ha den möjligheten. Här är 
det viktigt att Vattenfall tar tillvara på konflikten och använder sig av den. 
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Rollfördelning 
För att en historia ska beröra krävs det att målgruppen känner igen sig i historien. Flera olika 
aspekter blir viktiga i detta hänseende, vilka kommer att presenteras mer ingående i senare 
kapitel. Ett exempel på en viktig aspekt är betydelsen av en bra kommunikatör, någon som 
kan förmedla historien på ett sådant sätt att de konstitutiva kommukationsfunktionerna 
representeras (t ex i form av delaktighet). Men även den mer instrumentella funktionen är 
viktig att lyfta fram, där inte minst Vattenfalls VD och andra auktoriteter som håller tal och 
arbetar med kommunikativa frågor kan vara viktiga resurser för att förmedla budskap 
inbakade i berättelser.  
 
Handling 
Som tidigare nämnt så finns det olika metoder att välja mellan om hur en handling kan läggas 
upp. Ett sätt är att berätta en sak i taget och en annan metod är att bygga upp handlingen med 
att dela upp den i en början, klimax och ett slut. Det handlar om att bygga upp historierna på 
att sätt som ger struktur till det vi vill förmedla. Handlingen ska göra både omvärlden och oss 
själva begripliga (meningsfulla).  
 
 
De modeller som lyfts fram i uppsatsen visar tydligt att berättelser har kraft att påverka oss. 
Genom berättelser skapar vi gemenskap och en känsla av förståelse och igenkännande.  
Kommunikationens konstitutiva funktion visar även hur berättandet är en viktig del av 
processen då nya tankemönster och ett fördjupat meningsskapande sker. Corporate 
storytelling är ett verktyg där berättandet är det centrala och där man försöker att skapa 
engagemang och förståelse genom att vädja både till förnuft och till känslor med hjälp av 
historier. Med andra ord så försöker man få någon att känna någonting för att på detta sätt 
göra sig förstådd.  
 
Framgångsrik miljökommunikation förutsätter att det finns en förståelse för båda parter i den 
kommunikativa akten, dvs att både mottagare och sändare är aktiva. Kommunikationen måste 
vara ömsesidig för att den ska fungera. Förstår inte mottagaren sammanhanget och känner hon 
inte igen sig i det som berättas blir det svårt för personen att integrera sändarens budskap i sin 
egen tankevärld. Det räcker inte med en bra historia, utan det behövs även kunskap om hur 
mottagaren lär sig, hur hon reagerar på informationen, vad som kännetecknar hennes situation 
och de normer och föreställningar som omger henne. Vill vi dessutom åstadkomma en 
beteendeförändring så måste vi också förhålla oss till vilka effekter hennes livsstil och 
handlande har på miljön idag och hur hennes liv kommer att påverkas av den nya 
informationen. Enda sättet att nå denna kunskap om varandra är genom att lyssna, respektera 
och att göra sig förstådd. Det handlar om grundläggande kommunikativ kompetens (Daniels 
& Walker, 1999). Aspekter som att lyssna, att möta människor där de är och att göra sig 
förstådd lyfts inte explicit fram inom corporate storytelling utan kommer fram mer indirekt, t 
ex som att om en historia ska kunna förmedlas på ett framgångsrikt sätt krävs det en bra 
berättare (dvs att budskapet förstås och att man tar det till sig). Vad är då en bra berättare? Ja, 
en bra berättare är just en sådan person som tar utgångspunkten i mottagarens perspektiv, 
snarare än i sitt eget behov av att förmedla en viss information.   
 
För att corporate storytelling ska fungera internt måste berättelsen utspelas i den vardag där 
medarbetarna är annars är det svårt att få ett tillräckligt starkt genomslag hos dem. Corporate 
storytelling fungerar bäst om mottagaren berörs emotionellt och för att beröra någon 
ementionellt krävs det att berättelserna har med sig en inneboende känsla, en slags emotionell 
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koppling som är lätt att ta till sig. En sådan koppling hittar man genom att leta efter berättelser 
som är hämtade från den egna verkligheten och den blir starkare ju större igenkännande man 
kan skapa (t ex att de som lyssnar tolkar det som sägs som sant). När man arbetar med 
corporate storytelling internt måste personalen därför vara delaktig i storyn eftersom de själva 
är en del av framtidens historia och de är också delaktiga i att föra berättelserna vidare.  
 
Befintliga teorier och modeller inom miljökommunikation visar att informationens innehåll 
bör svara mot målgruppens behov, dvs upplevas som relevant, samt att informationen är 
tillgänglig på ett sådant sätt att den svarar mot målgruppens förutsättningar och möjligheter att 
ta del av densamma. Uppfylls dessa kriterier för corporate storytelling? För att kunna svara på 
frågan måste det vara klargjort hur verktyget används i organisationen. När Vattenfall nu 
börjar arbeta med corporate storytelling är det viktigt att de inleder med att ställa sig frågan 
om varför man vill öka förtroendet för CSR-frågor internt? Anledningen till varför ’varför-
frågan’ är viktig för Vattenfall är på grund av att det finns ett ökat intresse hos medarbetarna 
att veta vad företaget har och tar för samhällsansvar. Frågor rörande företagets profil och 
image blir allt viktigare och utifrån en medial debatt, t ex om de europeiska kolkraftverken, så 
frågar sig medarbetare om och hur företaget tar sitt ansvar. Dessutom är det idag en hög 
medelålder på medarbetarna inom Vattenfall och många kommer att inom en snar framtid att 
sluta. Även ur det perspektivet måste Vattenfall vara attraktiv som arbetsgivare och man 
riskerar att få stora problem om man inte tar den externa bilden av Vattenfall på allvar och om 
man inte förbättrar Vattenfalls rykte. Alla dessa utmaningar talar för en utökad användning av 
corporate storytelling i organisationen. 
 
I nästa steg bör Vattenfall fråga sig: Vilka historier ger en bild av att företaget faktiskt tar ett 
samhällsansvar? Det handlar då om att leta efter dessa historier inom det egna företaget. Ett 
exempel på detta där delsvar på frågan kan återfinnas är i den årliga CSR-rapporten. Den kan 
därför fylla en viktig funktion i att både identifiera och vidareförmedla de berättelser som kan 
bära organisationens arbeta framåt. Dilemmat är att Vattenfall inte befinner sig där än, bland 
annat på grund av att kunskapen om och förtroendet för CSR-arbetet fortfarande är relativt 
lågt. Av de undersökningar som gjorts kring CSR har resultatet visat att många på Vattenfall 
inte vet varför CSR görs och även länken mellan medarbetarnas dagliga arbete och CSR 
visade sig vara vagt. Ett annat viktigt resultat av utredningen var att man vill ha tydligare mål 
och ambitioner inom CSR. De som arbetar med CSR anser bland annat därför att den 
viktigaste frågan just nu är att öka förtroendet för CSR internt inom Vattenfall. I första steget 
är den största utmaningen att förklara för medarbetarna vad CSR är och vad det betyder för 
Vattenfall. Därför handlar det också om att hitta berättelser som fångar essensen i CSR och 
CSR-arbetet. Historier som belyser frågor som: Vad är CSR? Vad vill vi med CSR? Vad är 
syftet med CSR? Hur ska vi ta oss dit vi vill?  
 
Inom Vattenfall har man tidigare arbetat med corporate storytelling. Dessa berättelser kom att 
kallas ”Heat Stories”. Berättelserna baserades på Vattenfalls värderingar: öppenhet, 
effektivitet och ansvarstagande. Det hade tidigare varit svårt för medarbetarna att ta till sig 
dessa värderingar eftersom det inte hade varit kopplade till några konkreta exempel eller bevis 
från organisationen. I ”heat stories” lyftes därför individer fram och de delar av verksamheten 
som blivit framgångsrika i att vara öppna, effektiva och ansvarstagande. Vattenfall anordnade 
även en tävling där man utsåg ’mästare’ i öppenhet, ansvarstagande och effektivitet . ”Heat 
stories” var Vattenfalls sätt att använda corporate storytelling, men man gjorde lyfte inte 
explicit fram att det var storytelling man höll på med. ”Heat stories” presenterades i interna 
tidningar på svenska, engelska och finska. 
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8.2 Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid skapandet av en historia 
 
Viktiga ingredienser i berättelsen är vidare att något sticker ut, t ex att det är roligt, har 
glimten i ögat eller är udda. Storyn bör vara enkel och ha en tydlig huvudslutsats så att 
budskapet inte förvrängs när den berättas vidare och den måste leda till något. Nyckelord för 
en bra historia är att den är tydligt kopplad till varumärket och de kärnvärden som detta står 
för, samt ett den är unik. Den ska helst skapa ett sug efter att lära sig mer om organisationen 
och motivera till att berätta historien vidare till andra. 
 
Det finns en risk att berättelser ’kallnar’om ingen har tid att ta hand om dem. Man måste veta 
att det tar tid att arbeta med corporate storytelling. Man måste vara uthållig och envis för att 
det ska fungera. Arbetar företaget med allt för många berättelser med allt för stor spännvidd 
riskerar de att förvirra de tänkta målgrupperna. Dessutom finns alltid risken att berättelserna 
börjar leva ett eget liv eller att de feltolkas. 
 
 
8.3 Olika berättelser 
 
Utgångspunkten för corporate storytelling är att berättelserna finns i verksamheten och att de 
som arbetar med verktyget vet vad de letar efter. Då behöver de inte hitta på bra historier. 
Istället kan de fokusera på att regissera berättelserna så att de anpassas till syfte och målgrupp. 
Sådana historier kan handla om företagets förflutna likväl som om framtiden. Dåtid, nutid och 
framtid är allt möjligt att hantera i corporate storytelling. Det är lätt att man hänger upp sig på 
dåtiden, om hur företaget grundades när man fångar och förmedlar berättelser, men sådana 
skapelseberättelser utgör bara en del av vad som är viktigt att lyfta fram. Om man fastnar i 
sådana berättelser tenderar verkligheten och den egna bakgrunden bli hämmande för 
utvecklingen av verksamheten. Inte minst därför är visioner om ett bättre samhälle och 
företagets roll i en hållbar utveckling en stor utmaning för de som arbetar med corporate 
storytelling. Detta då måste man berätta om en sådan situation, eftersom det inte finns fakta 
och siffror som beskriver en tänkt och önskad framtid. Det räcker inte bara med en vision att 
år 2010 ska detta ske utan man måste även visa att om vi gör på ett visst sätt så kommer man 
att stå stark i framtiden. Corporate storytelling handlar därför minst lika mycket om 
utveckling och förändring och om att synliggöra företagskulturen, dvs corporate storytelling 
utnyttjar både kommunikationens konstitutiva och instrumentella funktion.  
 
Berättelser som speglar det som ska åstadkommas 
Man kan skapa berättelser om små händelser som speglar det man vill åstadkomma. 
Corporate storytelling kan följa ett projekt där man berättar inledande om kolgruvorna, 
uppmärksamheten i byarna, hur de har gjort, vem som fick idén och hur de skaffade sig 
kunskap. Man kan vara medveten om berättelsernas betydelse för att förstå en process över 
tid. Som exempel har Vattenfall tagit fram ett antal strategiska budskap kring vilka man kan 
skulle kunna skapa historier som i sig bekräftar budskapens betydelse och vikt. 
 
Berättelser om misslyckanden 
Man kan skapa berättelser som beskriver om olika misslyckande för att på så sätt kunna 
tydliggöra vad man gör för att detsamma inte ska kunna ske igen, samt vad man gör för att 
förbättra sig. Det är viktigt att erkänna misslyckandet, då det ökar trovärdigheten både för 
sändaren och för budskapet. 
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Berättelser om dilemman 
En historia kan handla om ett dilemma företaget mött på som man kan berätta om. Genom att 
skapa en berättelse om ett dilemma blir det även lättare att prata om det efteråt. 
 
Vardagsberättelser 
Om man ska öka förtroendet behövs en balans mellan det lokala och det internationella 
arbetet Vattenfall gör. Det gäller att hitta vardagsberättelserna som vi varje dag på olika 
ställen i vår verksamhet skulle kunna återberätta. Folk blir stolta över att kunna berätta om 
någonting som har hänt på deras plats och miljö. Det gäller att skapa en förståelse över vad 
som händer på olika ställen. De lokala, vardagliga historierna kan vara lika mycket värda i 
företagets arbete med corporate storytelling som de stora mer avancerade historierna som 
beskriver unika eller avgörande händelser. Corporate storytelling kan användas på alla frågor 
egentligen men det är viktigt att se det som en metod som alla andra kommunikationsmetoder 
som man använder dagligen. 
 
Rätt berättare 
Det är i regel mycket starkare om man får någon annan som inte jobbar med miljöfrågor att 
berätta historier om miljö- och hållbarhetsfrågor. Det berör på ett annat sätt eftersom det inte 
är det självklara och inget någon förväntar sig. Man misstänker inte på samma sätt att det som 
sägs är retorik, utan det sägs på grund av övertygelse eller insikt. Vattenfall behöver hitta en 
lämplig kombination av duktiga berättare, historier som håller, samt komplettera med andra 
informationskanaler och metoder för att nå ut brett i de egna leden. Corporat storytelling är ett 
kraftfullt verktyg om man kan hitta mötestillfällena. 
 
Rätt tillfälle och kanal 
Som tidigare nämnt så tar relevansmodellen upp vikten av att information ska göras 
tillgänglig på ett sådant sätt att den svarar mot målgruppens förutsättningar och möjligheter att 
ta del av den. Är corporate storytelling tillgänglig på ett sådant sätt att det svarar mot 
målgruppens förutsättningar och möjligheter att ta del av budskapen? 
 
Inom corporate storytelling skapar man historier som är anpassade för målgrupp för att 
budskapet ska nå fram. I denna studie har den empiriska studien belyst frågan om corporate 
storytelling kan fungera som ett miljökommunikativt verktyg. Denna frågeställning kan 
kopplas samman med det första området, dvs medarbetarnas problemuppfattning, och där 
själva berättelsen kan bidra till att tydliggöra och förklarar problemuppfattningen. Vidare 
krävs ett engagemang för CSR frågor från målgruppen om corporate storytelling ska fungera, 
något som för Vattenfalls del blir problematiskt då undersökningar visat att engagemanget är 
lågt. Det är viktigt att man lever som man lär för då kan man göra bra corporate storytelling, 
annars blir det lätt endast tomma budskap, som en av de intervjuade uttryckte det. Slutligen är 
det viktigt att tänka på människans ofullkomlighet när det gäller användandet av corporate 
storytelling. En historia som man tror kommer att lyckas kan i själva verket misslyckas på 
grund av att man missat att ta i beaktande människans ofullkomlighet, dvs hur hon kan tänkas 
reagera på en viss information. Exempelvis om man berättar en historia om CSR frågor till en 
målgrupp som har samarbetsproblem kan det då för denna grupp vara svårt att ta till sig en 
historia om CSR. Fokus borde i första hand vara att lösa samarbetsproblemet innan man 
berättar om CSR. Detta påpekas inte inom corporate storytelling. 
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8.4 Kanaler att använda sig av vid corporate storytelling 
 
När man har hittat berättelserna så gäller det att hitta de rätta kanalerna för att nå ut med 
budskapet. För att målgruppen ska ta till sig budskapen vid corporate storytelling behövs olika 
kanaler som alla är anpassade till målgruppens förutsättningar. Det räcker inte med att säga att 
nu ska vi börja med corporate storytelling. Först måste man besvara frågor kring har vi rätt 
individer, rätt organisation, har vi grunden för storytelling, etc? Problemet är inte alltid 
historierna utan snarare paketeringen av dem så de blir tillräckligt intressanta. Det är därför 
viktigt att titta på förutsättningarna inom respektive organisation (från kultur till 
infrastruktur). 
 
Man kan förmedla historierna på många olika sätt. Man kan placera ut historierna via 
företagets intranät. Man kan ha en funktion där det står exempelvis tio stycken olika historier 
om Vattenfalls CSR-arbete. Man kan ha olika historier vid receptionen som är inramade. Man 
kan göra en broschyr eller en bok där historierna berättas. Men det tryckta formatet bör ses 
som mellanlagring, eftersom den mest effektiva metoden vid användandet av corporate 
storytelling är när historien berättas muntligt. Det man hoppas med det här är att det 
historierna berättas vidare.  
 
Man kan jämföra corporate storytelling med en fickkniv, olika delar av verktyget kan 
användas beroende på vad syftet är. Vad de har gemensamt är att man hela tiden utgår från 
sanna berättelser, om oss själva, våra tjänster, produkt, kunder, våra ideal och värderingar. 
Berättelsen bör helst berättas muntligt av medarbetarna på företaget. Men ibland måste man 
gå vägen via papper, intranät eller externa hemsidor. Corporate storytelling passar mycket bra 
vid tal. När alla som håller viktiga tal då kunde man berätta en genomarbetad historia vilket 
även skulle vara mycket roligare att lyssna på. Corporate storytelling kan fungera bra på 
Vattenfalls interna chefskonferenser och vid politiska sammanhang.  
 
 
8.5 Vikten av engagemang 
 
Om man ska öka förtroendet internt för det egna CSR-arbetet behöver man finna en balans i 
beskrivningen av det lokala och det internationella arbetet. Det gäller att hitta 
vardagsberättelser på olika ställen i organisationen som skall kunna återberättas. Medarbetare 
blir stolta över att kunna berätta om någonting som har hänt på deras plats och miljö, något 
som andra delar av organisationen kan finna ett värde i att ta del av. Men då gäller det att det 
finns en koppling mellan det vardagliga arbetet och CSR. Inom CSR-arbetet är detta den 
största utmaningen, dvs att svara på frågan vad CSR är för var och en och på detta sätt skapa 
ett engagemang för frågorna. Med andra ord så krävs det en både aktiv sändare och en aktiv 
mottagare. Medarbetarna måste uppleva sig delaktiga i skapandet (identifiering och 
förmedling) av de berättelser som skall hjälpa till att forma Vattenfalls framtid. Om och när så 
sker kommer sannolikt corporate storytelling att vara en viktig del av arbetet med CSR. 
 
Vattenfall måste således parallellt arbeta med att öka det interna engagemanget och att 
introducera användandet av corporate storytelling på ett systematiskt sätt. Endast genom att 
”leva som man lär” kan det interna förtroendet för CSR öka. Då får medarbetarna konkreta 
bevis för det som sägs. Så var det när Vattenfall tidigare använde sig av corporate storytelling. 
De så kallade ”Heat stories” visade med hjälp av konkreta historier på vad Vattenfall hade för 
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värderingar. Det var inte tomma ord utan bilder förankrade i den egna vardagsverkligheten, 
varför budskapen då var så mycket lättare att ta till sig.  
 
Till en början kan corporate storytelling användas inom de områden där engagemanget redan 
finns för miljö- och samhällsfrågor. Detta är ett sätt att enklare kunna tydliggöra för 
medarbetarna hur kopplingen mellan deras eget arbete och CSR är. En viktig dimension är 
också att öka engagemanget för CSR-frågor. I detta arbete kan historier från vad som skett på 
andra avdelningar vara till stor nytta för att inspirera det egna arbetet. När engagemanget 
sedan vuxit internt inom Vattenfall kan ”Förtroende Dialogen” bli en utmärkt arena att 
fortsätta att använda sig av corporate storytelling. Detta program skapade för att öka 
förtroendet för Vattenfall bland medarbetarna. Samma målsättning kan ha för CSR-arbetet 
och där corporate storytelling kan vara ett verktyg bland andra.  
 
Slutligen är det värt att upprepa att för att corporate storytelling ska fungera så krävs det att 
man menar det man säger. Det räcker inte med att säga man ska vara nummer ett för miljö, 
ambitionen måste även bevisas i konkreta handlingar och ambitioner inom alla delar av 
företaget. I en sådan situation blir corporate storytelling ett utmärkt verktyg att använda sig av 
när det gäller att förklara vad CSR är. Corporate storytelling förstärker arbetet och bidrar till 
en positiv utvecklingsspiral, där olika insatser förstärker varandra. Men utan ett initialt 
engagemang och känsla av delaktighet kommer det vara svårt att övertyga medarbetarna med 
en berättelse om något som händer men som de inte kan se eller koppla till sig själva, oavsett 
hur målande den är och retoriskt skickligt den framförs. 
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9. Diskussion och rekommendationer 
 
Corporate storytelling ett mycket intressant område och det finns många intressanta 
forskningsfrågor att studera närmare. Exempelvis kan man fråga sig om man kan öka det 
externa förtroendet för det interna CSR-arbetet med hjälp av corporate storytelling? En annan 
intressant frågeställning som sträcker sig bortom företagandets värld och som rör den 
politiska världen men som dock berör förmedling av miljöinformation är om corporate 
storytelling kan vara ett verktyg för traditionell miljöpolitik? Ännu en intressant frågeställning 
som har ett globalt perspektiv är om corporate storytelling kan vara ett verktyg som hjälper till 
att skapa större förståelse mellan olika länder när det gäller frågan om det framtida klimatet? 
 
För Vattenfalls del gäller det att hitta de rätta historierna som berör och använda sig av 
corporate storytelling där det finns ett engagemang för det budskap historierna levererar. Var 
finns ett engagemang för CSR frågor idag? Exempelvis kan Vattenfall börja med 
användningen av corporate storytelling hos olika ledningsgrupper där det finns ett uttalat 
engagemang för frågorna. Frågor rörande de koldioxidfria kolkraftverken är förmodligen inte 
lika intressant för en arbetsgrupp som arbetar med servicefrågor utan mer intressant för de 
medarbetare som är engagerade i frågorna och har en koppling till desamma. Det är mycket 
intressantare för medarbetare som arbetar inom service att ta del av en berättelse som har ägt 
rum på deras avdelning och som berör någon aspekt av CSR, oavsett hur viktigt detta med 
teknisk utveckling av energiproduktionen är. Men som undersökningar visat så finns det idag 
en alltför vag koppling mellan det dagliga arbetet och CSR. Ett brett engagemang måste 
därför skapas tillsammans med användandet av corporate storytelling. När väl ett 
grundläggande engagemang har skapats är det lättare att implementera corporate storytelling i 
exempelvis ”förtroende dialogen”. Ett alternativ vore naturligtvis att se på möjligheten att 
använda sig av corporate storytelling inom förtroende dialogen samtidigt i syfte att öka 
engagemanget för frågorna, men detta är sannolikt en svårare väg att gå.  
 
Min rekommendation till Vattenfall är sammanfattningsvis att börja använda sig av corporate 
storytelling där engagemanget redan finns (se figur 5) eller alternativt att skapa engagemang 
hos medarbetarna och som en del av detta börja använda sig av corporte storytelling. Om 
corporate storytelling kan gå hand i hand med ett ökat engagemang för CSR-frågor så finns 
det en stor sannolikhet att en positiv förändringsprocess kan komma till stånd.  
 
 
 

       
     E     C.S  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. E= egnagemang, C.S= corporate storytellign, M= målgrupp 
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Att skapa förtroende för CSR-frågor handlar inte om att använda sig om fina ord utan om att 
visa att man menar allvar med det man säger, för i slutändan är det vi ser som vi tror på. Visar 
Vattenfall för sina medarbetare att de verkligen menar allvar med sin vision om att bli 
nummer ett för miljön så måste det även synas internt. Exempelvis kan Vattenfall ordna en 
miljödag (alternativt CSR-dag) där medarbetarna får chansen att ställa frågor och kanalisera 
sitt engagemang. Även olika tävlingar kan vara av intresse. De olika avdelningarna på 
Vattenfall kan var och en för sig gå igenom vad de kan göra för miljön och hur de kan bidra 
till en mer hållbar utveckling av verksamheten. Men för att detta ska ske och fungera krävs 
det att det finns medarbetare som dels har med sig och dels har möjlighet att uttrycka sitt 
intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Det kan därför vara en ambition för Vattenfall att 
börja rekrytera människor som har ett genuint intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor och 
som därmed kan bidra både med nya berättelser och konkreta åtgärder inom organisationen. 
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10. Slutsatser 
 
Mitt huvudproblem i denna uppsats har varit att belysa frågan: Kan metodiken kring corporate 
storytelling användas inom Vattenfall som ett miljökommunikativt verktyg? Det mesta talar 
för att corporate storytelling kan fungera som ett framgångsrikt miljökommunikativt verktyg 
för öka det interna förtroendet hos medarbetarna för Vattenfalls CSR-arbete, men endast om 
vissa kriterier uppfylls: 
 

1. Framgångsrik miljökommunikation förutsätter att det finns en förståelse för båda 
parter i den kommunikativa akten, dvs att både mottagare och sändare är aktiva 

2. Det räcker inte endast med en bra historia, utan det behövs även kunskap om hur 
mottagaren lär sig, hur hon reagerar på informationen, vad som kännetecknar hennes 
situation och de normer och föreställningar som omger henne. 

3. En berättelse måste beröra nära målgruppen för att corporate storytelling ska fungera. 
Det som ligger oss närmast är det mest intressanta. 

 
4. För att en historia ska beröra krävs det att det finns ett engagemang hos målgruppen 

för CSR-frågor.  
 

5. Corporate storytelling bör användas där det redan finns ett engagemang för CSR 
frågor.  

 
 

Idag står vi inför stora utmaningar när det gäller klimatfrågan. Nya idéer och lösningar 
efterfrågas i denna tid av oro. Företagen leta efter lösningar om hur de ska få sina företag att 
bli mer hållbara. Uppsatsen visar att det går att använda sig av corporate storytelling inom 
CSR om vissa kriterier uppfylls. I detta hänseende är corporate storytelling ett viktigt verktyg 
att ta till vara på, för i slutändan handlar det om att corporate storytelling kan bidra till en mer 
hållbar utveckling inom företagsvärlden och övriga världen. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 

Nr 1. Anonym intervju, 28 november 2006 
 
1. Hur arbetar Vattenfall internt med förtroendefrågor idag? 
2. Varför har medarbetarna på Vattenfall ett lågt förtroende för CSR rapporten? 
3. Vad vet du om kommunikationsverktyget corporate storytelling?  
 
Nr 2. Anonym intervju, Group function human resources, 29 november 2006 
  
1. Vad är syftet med medarbetarundersökningen ”my opinion”? 
2. Vad visade ”My opinion” om CSR?  
3. Vilka frågor är viktiga för Vattenfall att nå ut med när det gäller CSR? 
4. Hur kan man öka förtroendet internt för CSR på Vattenfall? 
  
Nr 3. Anonym intervju, Vattenfall Norden, 7 december 2006 

 
1. Hur ser du på CSR rapporten? 
2. Hur kan man öka förtroendet internt för CSR på Vattenfall? 
3. Corporate storytelling handlar om att använda sig av historier för att nå ut med ett 
budskap, när det gäller CSR-frågor har du några förslag på historier som kan vara 
användbara för att öka förtroendet internt? 
 
Nr 4. Anonym intervju, Vattenfall, 19 december 2006 
 
1. Hur kommuniceras CSR internt idag? 
2. Vad tror du om möjligheterna om att använda sig av corporate storytelling och i så fall 
var? 
 
Nr 5. Kompletterande anonym intervju, Vattenfall, 19 november 2007 
 
1. Hur ser kommunikationsarbetet ut för CSR på Vattenfall idag? 
2. Vad visar undersökningar gjorda om CSR?  
3. Hur tror du corporate storytelling kan användas i CSR arbetet? 
4. Fungerar själva begreppet CSR på Vattenfall? 
 
Nr 6. Anonym intervju, Vattenfall, 18 december 2006 
 
 1. Tror du att corporate storytelling skulle kunna användas i förtroende dialogen? 
2. Vad är CSR för dig? 
3. Vilken fråga är den viktigaste att kommunicera ut ur CSR perspektiv anser du? 
 
Nr 7.  Anonym Intervju , Project and edvent manager, Värme Norden, 18 december 
2006  
 
1. Har du arbetat med corporate storytelling tidigare? 
2. Hur lyckas man med corporate storytelling? 
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3. Lyckades ni med ”Heat stories”? 
4. Varför tror du det finns ett lågt förtroende för CSR frågor internt på Vattenfall 
5. Vad var svårigheten med corporate storytelling? 
6. Tycker du att corporate storytelling är ett bra verktyg? 
 
Nr 8. Anonym extern intervju, 13 december 2006 
 
1. Vad är corporate storytelling? 
2. Handlar corporate storytelling om långsiktigt tänkande?  
3. Hur börjar man arbeta med corporate storytelling? 
4. Hur förmedlar man en historia?  
5. Vad är kritiken? 
6. Om storytelling ska lyckas krävs det en viss mognad? 
7. Vilka historier kan man använda? 
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