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Förord 
Under våren 2009 har vi skrivit vår kandidatuppsats inom företagsekonomi. Att skriva en 

uppsats är inte alltid utan motgångar och vi vill här passa på att tacka alla de som varit vårt 

stöd.  

 

Utan uppsatsens respondenter hade denna uppsats inte varit möjlig. Beata Wiman på 

Medeltidshotellet, Annabritta von Schulman på Hotell S:t Clemens, Lena Påhlsson på 

Suderbys Herrgård, ”Mr Storyteller” Matts Heijbel samt Annamari Thorell på Gotlands 

turistförening - ett stort tack till Er för all hjälp och bra synpunkter. 

Bengt Jönsson, vår handledare som med goda tips, råd och genomtänkt feedback har tagit ner 

oss på jorden om vi svävat iväg. Frasen ”det beror på” kommer vi minnas då det alltid finns 

två sidor på ett svar och tar med oss detta i framtiden. 

Turism och upplevelseprogrammet, som med sina stundtals hårda men rättvisa 

opponeringsprotokoll har lett oss på rätt spår i uppsatsen samt gett oss god uppmuntran. 

Föräldrar, syskon och pojkvänner – med all er kärlek har det inte varit något problem att hålla 

sinnet och humöret på topp. 

 

Till sist vill vi tacka varandra. Efter att ha hört att ”uppsatser kan splittra vänskap” var det inte 

helt utan oro vi genomförde detta samarbete. Men nu kan vi våra personliga olikheter utantill 

och vi har dessutom blivit lite smartare på kuppen. Skratt, djupa och ytliga diskussioner, viss 

frustration samt papper från golv till tak har hela tiden fört vårt arbete framåt. 

 

Tack! 

 

 

Visby den 1 juni 2009 

 

 

____________________  ____________________ 

Camilla Alsing  Åsa Bergman 
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Abstract 

Today‟s society is called the experience society where customers‟ experiences and dreams are 

in focus. Companies are finding ways to differentiate themselves in the market and customers 

are demanding more than just good service. A new marketing strategy has emerged called 

storytelling. Storytelling is about telling a story about the organization to create an interest in, 

for example, the history of a hotel. It is important to find a way to get the guests to talk about 

your hotel and an effect of storytelling could be word-of-mouth. 

 

The purpose of this study is to describe and analyze the word storytelling, how it is used in the 

hospitality industry as well as how it affects the hotels. The method used is qualitative and 

semi-structured interviews were conducted. The respondents chosen are three gotlandic 

hotels, a storyteller and the marketing manager at Gotland‟s Tourist association.  

 

The conclusion of the study, through the interviews combined with used theories, shows that 

storytelling is an effective strategy to use when hotels want to strengthen their brand. When 

profile, image and identity of a business are harmonized, the brand will be strong if the story 

is true. Positive aspects mentioned by the respondent hotels when using storytelling as a 

marketing tool was the curiosity it creates in the brand, word-of-mouth and customer flow. It 

is also important that the story is true and credible and that everyone working for the hotel has 

the knowledge of the story and shares the same values. 

 

Keywords: marketing, storytelling, differentiate, branding, gotlandic hotels  
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Sammanfattning 
Dagens samhälle brukar betecknas som en upplevelseindustri där kundens drömmar, fantasier 

och upplevelser står i fokus. I flertalet turism- och resetidningar syns reportage där unika 

koncept ökat för att uppfylla den efterfrågan som råder på upplevelser. Idag krävs något 

utöver det vanliga för att utmärka sig på marknaden och de senaste tio åren har begreppet 

storytelling intagit folks medvetande och beskrivs som ett effektivt marknadsföringsverktyg, 

vilket handlar om att berätta en historia kring sin verksamhet. Då konkurrensen ständigt 

hårdnar är det viktigt att hitta en speciell inriktning som får folk att komma tillbaka samt prata 

om verksamheten. Storytelling är en differentieringsstrategi inom marknadsföring som fler 

och fler verksamheter anammar då de inser hur berättandets kraft kan skapa starka 

varumärken.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka begreppet storytelling genom att se hur 

tre gotländska hotell väljer att arbeta med detta, samt undersöka vilka eventuella effekter 

storytelling har gett verksamheterna. En kvalitativ utgångspunkt har använts där 

undersökningen har skett genom semi-strukturerade intervjuer med tre hotell, en verksam 

storyteller samt marknadschefen på Gotlands turistförening. En omvärldsspaning har 

genomförts för att urskilja dagens användning av storytelling inom hotellbranschen samt 

övriga samhället.   

 

Studien kopplar ihop storytellingbegreppet med teorier inom marknadsföring såsom 

differentiering, varumärkesuppbyggnad, word-of-mouth samt profil-, image- och 

identitetsskapande. Dessa teorier valdes då storytelling är en differentieringsstrategi, där 

förhoppningen är att uppnå ett starkt varumärke genom att profil, image och identitet 

harmoniserar, och en vanlig effekt är word-of-mouth. I analysen ställs sedan teorier mot 

intervjuunderlag för att få svar på vår problemfråga där bland annat förtroende, trygghet, 

sanningsgrad och uppkomna effekter från storytellingen diskuteras.  

 

Slutsatsen i denna uppsats visar att storytelling är en effektiv strategi som hotell kan använda 

när de vill stärka sitt varumärke. När profil, image och identitet harmoniserar i en verksamhet 

blir varumärket starkt. Positiva effekter som nämns av de undersökta hotellen är den 

nyfikenhet som väcks i kundens medvetande, word-of-mouth samt kundtillströmning. Det är 

viktigt att berättelsen är trovärdig och sann, och att all hotellpersonal har samma kunskap om 

berättelserna samt delar samma värderingar. Dock kan sanningen till viss del modifieras för 

att få historien eller berättelsen mer intressant samt att berättelsen vinklas så den blir 

målgruppsanpassad.  

 

Nyckelord: marknadsföring, storytelling, differentiering, varumärke, gotländska hotell 
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1. INLEDNING 
I inledningen ger vi en bild av dagens turismindustri och, vad hotell idag gör för att 

differentiera sig samt storytellingens ursprung. Detta mynnar ut i problemdiskussionen som 

diskuterar hotellbranschen på Gotland och övriga Sverige, där vi kan se att ett ökat intresse 

för unika hotellkoncept finns.  

1.1 Bakgrund 

Vi människor har i alla tider fascinerats av historier och blivit fångade av dess innehåll. Att 

berätta en historia för en vän, en kollega, en förälder eller ett barn är många gånger 

underhållande och det är ett av de sätt vi människor kommunicerar. Att utbyta erfarenheter 

och tankar genom historier gör vi dagligen oavsett om det är medvetet eller omedvetet. 

Historier som berättas frambringar känslor som leder till ett intresse hos åhörarna. Förr i tiden 

kunde historieberättandet vara fokuserat kring lägerelden där de äldre berättade sagor om 

både sanna och påhittade fenomen (Denning, 2001; Mossberg, 2006; Strömberg, 2007).  

 

Idag talas det mycket om upplevelser och dagens samhälle kan, enligt Mossberg (2003), 

betecknas som ett upplevelsesamhälle där kunden vill njuta och de emotionella värdena är 

betydelsefulla vid köp och konsumtion. Det skrivs alltfler böcker inom ämnet upplevelser och 

marknaden utvecklar ständigt nya produkter för att tillgodose efterfrågan efter upplevelser. 

Detta ses även i turism- och resetidningar där flertalet artiklar handlar om bland annat nya 

hotellkoncept, smaksensationer i främmande länder och andra upplevelser utöver det ordinära. 

Det finns företag som arbetar med att enbart ta fram nya innovativa koncept för hotell, 

restauranger och destinationer, ett av dessa är exempelvis företaget Stylt som bland annat 

skapat koncept som restaurang Joe Farelli´s i Göteborg samt Stora hotellet i Fjällbacka.  

 

Mossberg (2006) menar att vi rör oss mot ett drömsamhälle där kundens drömmar, fantasier, 

upplevelser och behov står i centrum. Människan vill i allt större utsträckning byta bort sin 

vardagsmiljö för en stund och gå in i något som inte är verkligt – en slags verklighetsflykt 

(Dennisdotter, 2008) och det finns en längtan att lämna vardagen och skämma bort sig själv. 

Holloway (2006:289) betonar att konsumentens vanor har ändrats över tiden och menar att 

“Today, adventurous tourists, whether travelling for business or pleasure, seek a package of 

physical and emotional experiences which together will make up the total trip experience, and 

hoteliers are seeking to satisfy that need”. 

 

För att hotellverksamheter idag ska kunna uppfylla den efterfrågan som råder på nya koncept 

har det under det senaste årtiondet kommit ett nytt sätt att differentiera och utmärka sin 

verksamhet på. Storytelling som marknadsföringsmetod har sitt ursprung i USA men kom i 

slutet av 1900-talet till Sverige. Metoden har fått stor genomslagskraft på den svenska 

marknaden och handlar om att berätta en historia kring sin produkt och sin verksamhet. 

Storytelling lanseras numera som ett effektivt verktyg för att kommunicera ut idéer, samt för 

att stärka varumärken och gemenskap i företag både internt och externt (Dennisdotter, 2008). 

Idag anordnas kurser, konferenser och föreläsningar i hur du gör ditt företag framgångsrikt 

med hjälp av storytelling. Oavsett om det är en modefluga eller inte har storytelling fått en 

genomslagskraft för vissa företag och beräknas växa ytterligare i framtiden.  

 

Enligt Mossberg (2006:5) krävs det att företag har en historia värd att berätta och ju mer unik 

den är, desto mer slagkraftig blir den. Genom att skapa en storytelling, som kan översättas 

med historieberättande, och applicera det på hela eller delar av verksamheten kan företaget 

differentiera sig vilket skapar uppmärksamhet. Historieberättandet har enligt Denning (2001) 
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varit kommunikationens hjärta sedan människans ursprung och är således inget nytt fenomen. 

Dock har det under de senaste åren talats om storytelling som ett effektivt redskap inom 

marknadsföring för att skaffa sig en stark position på marknaden. Storytelling används främst 

för att etablera, stärka eller förändra en verksamhet och kan även höja verksamhetens eller 

produktens värde samt bygga lojala band mellan företaget och konsumenten (Dennisdotter, 

2008). Produkter blir till historier och historierna är det som ska sälja produkten.  

1.2 Problemdiskussion   

Förr var hotellgäster nöjda över den erbjudna sängplatsen de fick vid hotellbesöket vilket inte 

räcker idag och god service ses som en självklarhet och kunderna ställer högre krav på 

hotellen (Dennisdotter, 2008). Dagens kunder har tröttnat på enformighet och standardisering 

och vill enligt Holm et al (2008) uppleva något annorlunda och mer speciellt. Kunderna vill 

ha ett boende utöver det vanliga, något de inte alltid förväntar sig av ett hotell eller 

inredningen på hotellrummet. Mossberg (2006:101) skriver att kunder efterfrågar unika 

koncept och vill inte längre ha ”slätstrukna rum med traditionell hotellinredning”. Exempel på 

hotell som är medvetna om kundens önskemål och efterfrågan på unikheten är Stora Hotellet i 

Fjällbacka, Ishotellet i Jukkasjärvi samt det gotländska designhotellet Fabriken Furillen. De 

tre hotellen är unika, då de erbjuder sina gäster en upplevelse samt något mer än god service 

och en sängplats under gästens besök, men även på grund av att de på något sätt arbetar med 

storytelling. Ishotellet i Jukkasjärvi blev tilldelat priset ”Sveriges bästa upplevelse” under 

Svenska Rese- och Turistgalan i Stockholm hösten 2008. Juryn bestod av representanter från 

Frankrike, Tyskland, England, Holland och Italien (Icehotel, 2008). Verksamheter som 

erbjuder upplevelser konkurrerar på internationella marknader, något även Power & 

Gustafsson (2005) menar och uttrycker att det är viktigt för verksamheter som vill komma åt 

marknaden, även på nationellt plan, att synas och vara unik på sin marknad.  

 

Gotland är en välbesökt turistdestination och är beroende av sin turismtillströmning där 

sommarsäsongen är dominerande. Under perioden 1 maj till 15 september 2008 hade Gotland 

661 210 besökare (Gotlandska, 2008), vilket i flera hotells fall betyder fullbelagt och god 

lönsamhet. Enligt Sveriges Hotell och Restaurang företagare (2008) finns det idag 42 hotell 

på Gotland, vilket är en ökning med cirka hundra procent från 2004. Holm et al (2008) 

påpekar att hotell ser idag nästan likadana ut vart man än kommer i världen, men intresset för 

unika koncept ökar. Mossberg (2006) menar att ett av de sätt som kan främja unika koncept 

inom hotell är storytelling, vilket kan ske genom utformning, livsstil eller en historia som 

orten eller verksamheten har att erbjuda.  

 

Kan det vara en fördel att företag använder sig av storytelling gentemot sina konkurrenter? 

Kan det stärka ett företag att dela med sig av organisationens berättelser för kunderna, 

gästerna eller besökarna? Sanningsgraden av historien som förmedlar brukar ifrågasättas. 

Matts Heijbel, som arbetar professionellt med storytelling, lyfter bland annat fram vikten av 

en sann och ärlig historia samt att den ska spegla den kultur och de värderingar som 

verksamheten vill visa. Mossberg (2006) och Dennisdotter (2008) betonar känslan av äkthet 

och trovärdighet i historien och att sanningsgraden inte har någon betydelse så länge 

konsumenten upplever en verklig koppling till verksamheten eller varumärket. Denning 

(2005) diskuterar istället svårigheten med att berätta rätt historia i förhållande till att berätta 

historien rätt. Spelar det någon roll om historien är sann eller inte, eller handlar det om att 

kunden ska uppfatta historien som äkta och trovärdig?  

 

Att undersöka användandet av storytelling, dess påverkan på företaget samt företagets egen 

syn på begreppet kan ses som intressant då det finns en saknad av teorier inom ämnet. 
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Mossberg (2006:26) menar att detta beror på att marknadsföringsforskare är vana vid mätbar 

fakta och att det nästan är uteslutande artiklar om kvantitativ forskning som publiceras. 

Storytelling kan varken föras in i tabeller eller diagram vilket gör ämnet diffust men inte desto 

mindre intressant att behandla och undersöka. Hur kommer det sig att vi kommer ihåg vissa 

hotell livet ut och andra inte sätter några spår alls? Stora Hotellet i Fjällbacka är ett exempel 

på ett hotell som använt sig av storytelling på ett framgångsrikt sätt. Är storytelling en 

företeelse som något hotell på Gotland anammat och arbetar med?  

1.3 Problemfråga 

Ovanstående diskussion resulterar i följande problemfrågor: 

 

 Hur använder sig hotell av storytelling?  

 Vilka effekter bidrar storytelling till? 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att definiera och tydliggöra begreppet storytelling samt utforska hur tre 

hotell på Gotland använder storytelling inom sin verksamhet. Vi vill även se vilka eventuella 

effekter detta har haft på de undersökta verksamheterna.  

 

2. METOD 
I detta kapitel redogörs för uppsatsen valda metodologiska utgångspunkt som krävs för att 

uppfylla syftet med uppsatsen. Här presenteras uppsatsens respondenter bestående av tre 

hotell samt två personer med kunskap om Gotland och storytellingbegreppet. Avslutningsvis 

presenteras hur urvalet genomförts samt uppsatsens tillförlitlighet tas upp.  

2.1 Metodologisk utgångspunkt 

Inom den företagsekonomiska och samhällsvetenskapliga forskningen finns det två huvudspår 

av forskningsmetoder vilka är av antingen kvantitativ eller kvalitativ art. Kvantitativa metoder 

handlar om insamling av numerisk och mätbar data och syftar till ett försök att få fram 

gångbara teorier. Kvalitativa metoder är mer inriktade på ord än siffror vilket resulterar i 

skrivna eller uttalade formuleringar (Bryman & Bell, 2005). Eftersom syftet med denna 

uppsats är att få en ökad förståelse för begreppet storytelling samt att utforska huruvida 

storytelling används inom hotellverksamheter menar vi att ett kvalitativt perspektiv är bäst 

lämpat som metodologisk ansats. Vi ser ett stöd för detta genom Holme & Solvang (1997) 

som förklarar att en kvalitativ forskningsansats gör det möjligt att få en djupare förståelse för 

ett undersökt fenomen.  

2.2 Sekundära och primära källor 

Data som finns insamlad från tidigare forskning brukar betecknas som sekundärdata eller 

sekundära källor (Bryman & Bell, 2005). De sekundära källor som varit av vikt för uppsatsen 

är litteratur som främst behandlar begreppet storytelling och hur det används inom 

organisationer. Då det finns en avsaknad av teorier kopplade till storytellingfenomenet 

(Mossberg, 2006) har bland annat litteratur inom varumärkesuppbyggande, differentiering 

samt profil-, image- och identitetsskapande använts som komplement.  

 

Om den behövliga informationen inte finns eller är för gammal, otillräcklig, ofullständig eller 

opålitlig måste forskarna samla in primär data (Kotler, 1999). Primär data/källa syftar till 

förstahandsinformation och enligt Rienecker & Jørgensen (2004:135) ses det som 
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”råmaterial” vilket kan fungera som empiri i uppsatser, alltså det man skriver om. I denna 

uppsats blir intervjumaterialet den primära källan.  

2.2.1 Omvärldsspaning  

Nationalencyklopedin (2009) definierar omvärldsanalys som en ”sammanfattande benämning 

på de aktiviteter som en organisation, en myndighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre 

förstå sin omvärld och hur denna förändras”. Då vi har genomfört en mindre omvärldsanalys 

har vi valt att kalla detta för omvärldsspaning, dock med liknande syfte som en 

omvärldsanalys har men inte med samma djup. Wahlström (2004:13) menar att företag och 

organisationer behöver ha någon form av kompass för att ta ut en rimlig färdriktning samt för 

att förstå den allt mer komplicerade omvärlden, denna kompass kallar Wahlström för 

omvärldsanalys.  

 

För denna uppsats har en omvärldsspaning genomförts med Internet som redskap genom 

besök av olika hotells hemsidor, bloggar samt Internetbaserade artiklar. Intresset har varit att 

upptäcka hur storytelling används inom hotellbranschen samt i samhället. IRL-spaning (In 

Real Life) har skett via personliga samtal samt medverkan på ett storytellingseminarium 

vilket vi ämnar reflektera över i uppsatsens empiri- och analysdel. 

2.3 Semistrukturerad intervju 

Inom den kvalitativa forskningen finns främst två sätt att genomföra intervjuer: ostrukturerat 

och semistrukturerat (Bryman & Bell, 2005). Båda sätten ger respondenterna möjlighet att 

svara fritt på de ställda frågorna, men vid en mer strukturerad form används en intervjuguide 

med ett specifikt tema för att underlätta att ämnet inte frångås. Bryman & Bell (2005:369) 

menar att formuleringen av frågeställningarna för undersökningen inte bör vara allt för 

specifika då det kan hindra alternativa synsätt och idéer att komma fram. Ju spontanare 

intervjuproceduren är, desto större blir sannolikheten att spontana och oväntade svar från 

respondenten erhålls. Med denna utgångspunkt menar vi att semistrukturerade intervjuer är 

bäst lämpad som metod för vår undersökning eftersom vi avser att få en djupare förståelse för 

hur de utvalda hotellen arbetar med storytelling. Intervjuerna genomfördes med 

intervjuguiden som stomme, men nya frågeställningar som var sammankopplade med det 

respondenten tidigare sagt, infogades i intervjuderna (se bilaga 1 och 2 för intervjuguide). Vår 

ambition var att genom ett flexibelt förhållningssätt till intervjuguiden få en så bred 

svarsgrund som möjligt där respondenternas egna tankar och åsikter kom fram. Vid samtliga 

intervjuer har bandspelare använts för att underlätta transkribering samt för att undvika 

misstolkningar.   

2.3.1 Urval av respondenter 

Holme & Solvang (1997:101) menar att urvalet av respondenter är avgörande för 

undersökningen då de personer som valts ut ska ge en djupare förståelse för ämnet. Om detta 

inte sker finns risk att resultatet blir lidande och värdelöst i förhållande till ställda 

problemfrågor. 

 

Urvalet av respondenter har skett utifrån problemfrågan samt det som Bryman & Bell 

(2005:124) kallar bekvämlighetsurval. Denna typ av urval är enligt Bryman & Bell vanlig när 

det gäller ämnesområden som ekonomi och management och består av personer som vid just 

det tillfället fanns tillgängliga för forskarna. Vår högskola är belägen på Gotland och därför 

var det fördelaktigt att undersöka hotell belägna på ön, detta då intervjuerna enklare kunde 

genomföras genom ett fysiskt besök. Respondenterna är i hotellens fall utvalda efter de 

personer som vet mest om hotellen och verksamheten, alltså personer i VD position. 
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Annamari Thorell på Gotlands turistförening samt den yrkesverksamme storytellern Matts 

Heijbel kontaktades för att få en mer allmän bild över storytelling och dess användning. Då 

Heijbel befann sig i Stockholm genomfördes en telefonintervju. 

 

Från början diskuterades att hotellen för undersökningen skulle vara belägna i Visby då vi 

önskade se om likheter eller skillnader inom det geografiska området fanns, men då bortfall 

uppstod fick vi tänka om och vi bestämde oss för att kontakta hotell även utanför Visby och se 

till hela Gotland. Intresseförfrågan till elva hotell skickade ut via mail, utav dessa erhölls svar 

från sju hotell, där två avböjde och fem visade intresse att medverka. Då vi ansåg att 

svarsfrekvensen från första utskicket var otillräckligt sändes därför en påminnelse två veckor 

efter första kontakten, dock gav detta inga fler samtal. Från de fem som visat intresse uppstod 

ytterligare två bortfall på grund av tidsbrist från deras sida. Således består det empiriska 

materialet av fem intervjuer, varav tre av dessa är med hotell och de två övriga intervjuerna är 

från två personer med kunskap om Gotland respektive storytellingbegreppet. Även en 

omvärldsspaning har genomförts. Detta gav en viss informationsmättnad då svaren från 

respondenterna tenderade att likna varandra.   

2.3.2 Bortfall 

Personer som inte går att nå eller inte svarar kallas för bortfall (Wallén, 1996). Att personen 

inte svarar kan även bero på att de inte vill delta i undersökningen. En strävan att få så litet 

bortfall som möjligt ska finnas och genom upplägget på undersökningen kan detta 

förhoppningsvis minskas (Holme & Solvang, 1997).  
 

Bortfallet som uppstått i uppsatsen kan vara väsentlig för resultatet då betydelsefulla åsikter 

och information kan ha gått förlorat. Då ett av de två hotellen, Fabriken Furillen, som avböjde 

att medverka är starkt kopplat till storytelling, kommer hotellet att nämnas och diskuteras 

kring i analysen samt i omvärldsspaningen. Detta beror även på att två av våra respondenter 

nämnt hotellet som ett storytellinghotell.  

2.3.3 Presentation av respondenter 

Medeltidshotellet är ett medeltidsinspirerat hotell i centrala Visby. Hotellet har för 

närvarande 14 rum. Hotellets fastighet är i originalskick sedan 1300-talet och inredningen 

som är historiskt inspirerad präglas av trä och kalksten. Intervjun ägde rum på 

Medeltidshotellet med VD Beata Wiman torsdagen den 3 april 2009 och varade i 60 minuter.  

 

Hotell S:t Clemens är beläget i centrala Visby och drivs sedan 2007 av familjen von 

Schulman. Hotellet har 30 rum i fem hus vid S:t Klemens medeltida kyrkoruin. Intervjun med 

ägarinnan Annabritta von Schulman pågick under 40 minuter och genomfördes tisdagen den 6 

april 2009 och ägde rum i hotellets matsal.  

 

Suderbys Herrgård är en hotell- och konferensanläggning i Västerhejde, 7 km söder om 

Visby. Suderbys Herrgård har även en matsalsdel och festvåning där alltifrån bröllop till 

lugna stunder anordnas. Intervjun genomfördes på Suderbys Herrgård med VD Lena Påhlsson 

torsdagen den 7 maj 2009 och varade i 20 minuter. 

 

Annamari Thorell är marknadschef på Gotlands Turistförening. Hon arbetar bland annat 

med marknadsföring och PR av Gotland. Intervjun med Thorell genomfördes på Gotlands 

turistföreningskontor onsdagen den 22 april 2009 och varade i 30 minuter. 
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Matts Heijbel har ett förflutet som författare och journalist men arbetar numera på heltid med 

att hjälpa företag till att hitta deras berättelse. SAS, Saab och Fjällräven är några av de företag 

Heijbel hjälpt finna sin berättelse och identitet (Svenska Dagbladet, 2009). Då Heijbel är 

välinsatt i ämnet storytelling intervjuades han för att få ett mer allmänt perspektiv på 

begreppet. Telefonintervjun ägde rum måndagen den 27 april 2009 och varade i 30 minuter.  

2.4 Uppsatsens trovärdighet 

För att en uppsats ska ses som trovärdig ställs höga krav på uppsatsens innehåll, bearbetning 

och resultat. Reliabilitet och validitet är två kriterier som brukar presenteras när man talar om 

kvaliteten som uppvisas (Bryman & Bell, 2005).  

2.4.1 Reliabilitet 

När det talas om en undersöknings tillförlitlighet används begreppet reliabilitet. Detta rör 

frågor huruvida undersökningens resultat kan ses som slumpmässigt eller om den skulle bli 

densamma om den genomfördes på nytt (Bryman & Bell, 2005:48). För att få en god 

reliabilitet i denna uppsats utformades frågorna i intervjuguiden likartat till samtliga hotell. 

Frågorna skulle vara lättförståliga samt vara utformade på så sätt att respondenternas egen syn 

på ämnet frambringades.  

2.4.2 Validitet  

Validitet kan ses som ett av de viktigaste forskningskriterierna och Thurén (2006:22) menar 

att begreppet syftar till att forskaren verkligen undersöker det som ska undersökas och inget 

annat. Validitet syftar till huruvida undersökningens slutsatser hänger ihop eller inte, det vill 

säga undersökningens gångbarhet (Bryman & Bell, 2005:48). Därför är det viktigt att tänka på 

att respondenterna i undersökningen förstår frågan och varför den ställs. För att 

undersökningen ska uppnå hög validitet utformades intervjufrågorna utifrån uppsatsens 

problemfråga och syfte som förklarades innan eller vid intervjutillfället.   

 

 

3. TEORETISK REFERENSRAM OM STORYTELLING 
Under uppsatsens gång har vi upptäckt svårigheten med begreppet storytelling, hur det 

definieras, olika forskares syn på begreppet samt dess användningsområde. Detta avsnitt 

behandlar huruvida sanningsgraden spelar någon roll, där en del förespråkar för sann 

storytelling och andra menar att trovärdigheten är det avgörande. Även trovärdigheten kan ses 

som en svaghet vilket diskuteras. Några hotell som använder storytelling presenteras, där 

bland annat vikten av att en verksamhet skapar sig en slags personlighet tas upp.  

3.1 Storytelling 

I alla tider har människor varit fascinerade av historier och de som behärskat berättandet har 

haft ett starkt verktyg för att samla människor runt omkring sig (Mossberg, 2006). Mossberg 

menar att storytelling omfattar berättelser, myter och fabler och kan vara skriftliga, muntliga 

eller bildliga, eller en kombination av dessa. Begreppet storytelling betyder enligt Mossberg 

(2006:7) att berätta eller berättande. Dennisdotter (2008) definierar även hon storytelling 

som historieberättande eller att berätta en historia och menar att historien som berättas bör 

vara minnesvärd. En bra historia kan enligt Mossberg berättas om och om igen med olika 

infallsvinklar för att nå olika typer av människor. En historia talar enligt Mossberg till 

mänskliga behov, involverar människan känslomässigt samt stimulerar fantasi och 

föreställningar. När det talas om storytelling inom marknadsföring, kallas det i engelskan för 

corporate storytelling, alltså historier kopplat till en verksamhet. Samtliga valda teorier 
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behandlar corporate storytelling vi väljer att benämna det som storytelling, då detta är vad 

svenska forskare och folk i talspråk gör. 

 

Storytelling anses vara ett unikt och kraftfullt redskap i mänskliga relationer och i 

marknadsföring. Som marknadsförare handlar det mycket om att kommunicera värden till 

kunden som berör och engagerar, som gör att kunden upplever en tillhörighet. Detta kan göras 

genom berättelser menar Mossberg (2006) och klargör att historieberättande skapar relationer 

mellan verksamheter och kunder, samt mellan kunder. Organisationer kan bygga hela eller 

delar av sin verksamhet runt en historia och denna används då i marknadsföringssyfte och 

handlar således om differentiering, att utmärka sig mot konkurrenterna (Mossberg, 2006).  

McLellan (2006) förklarar begreppet som berättande i organisationer eller företag i både 

interna och externa sammanhang. Storytelling enligt Dennisdotter (2008) handlar om att 

använda skildringar och berättandets pedagogiska kraft för att ”sälja” företagets mål och 

visioner till anställda och externa intressenter.  

 

Denning (2001) anser att en bra historia hjälper människan att förstå komplexitet samt kan 

stärka eller ändra uppfattningar, vilket är användbart när en verksamhet befinner sig i ett 

förändringsskede. Heijbel (2005) förklarar på sin hemsida, storytellers.se, att storytelling är 

”att söka, finna och dramaturgiskt förpacka organisationers sanna berättelser om sig själva, 

sina kunder och sin verksamhet”. Att dramatisera historien skiljer storytelling från vanlig 

historieskrivning eller journalistik menar Heijbel. James & Minnis (2004) menar att 

verksamheter som omvandlar en strategisk arbetsplan från en punktlista till en historia 

genererar starkare åtagande och engagemang, samt visar på ett tydligare sätt de mål som ett 

företag önskar uppnå. En historia kan kommunicera komplexa koncept enkelt och minnesvärt, 

menar James & Minnis (2004), och syftar på att en berättande strategi är att föredra då den 

definierar förhållanden, effekter och händelser tydligare än vad siffror och fakta gör. 

 

Dennisdotter (2008) menar att storytelling kan användas som ett strategiskt verktyg genom att 

en verksamhet medvetet skapar och sprider historier som förmedlar ett budskap från 

verksamheten, på ett internt och/eller externt plan. Internt i verksamheten kan storytelling till 

exempel nyttjas för att entusiasmera personalen vid förändringar och externt kan det användas 

som ett kommunikationsverktyg för att förtydliga verksamhetens värderingar. Adamson et al 

(2006) menar att en strategi inte endast ska informera utan även inspirera, vilket görs genom 

att förmedla strategin i historieform. Strategin hamnar på en personlig nivå som människan på 

ett naturligt sätt kan ta till sig.   

 

I en artikel i Svenska Dagbladet den 12 april 2009 diskuteras storytelling med fokus på 

varumärket Fjällräven. Storytelling har blivit ett användbart marknadsföringsinstrument av 

allt större betydelse. Artikelförfattaren diskuterar att allt fler produkter lanseras med hjälp av 

berättelser från verkligheten istället för med ihåliga reklamslogans. I artikeln framgår även att 

storytelling handlar om att välja berättelser som visar ett företagets värderingar och vart de är 

på väg.  Storytelling är mer än bara traditionellt historieberättande och det handlar om alla 

historier som finns i en organisation och dess omvärld. 

3.1.1 Sann vs. fiktiv storytelling 
Inom storytelling finns diskussioner gällande sanningsgraden i en berättelse. Dennisdotter 

(2008) talar om att vissa forskare förespråkar att fiktiva berättelser är minst lika bra som sanna 

så länge den känns ”äkta” och konsumenten upplever en autentisk koppling till berättelsen. 

De som menar att en historia ska bygga på sanning, avser att verksamheter oftast har ett 

innehåll och historier om en verklighet som ger ett bra underlag, och de menar att alla 
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verksamheter har något att berätta. Dennisdotter (2008) menar även att berättelsen ska vara 

sann och ärlig och hämtad från verkligheten. Brown et al (2005) förespråkar sanna historier 

och menar att det är just sanningen i historien som ger dess utmärkande drag. Åhörarna tar 

bättre och lättare in en sann berättelse än en fiktiv, då en fiktiv berättelse enligt Brown et al 

oftast möts av reaktionen ”det där kommer aldrig hända i vår verksamhet” då det inte finns 

något som tyder på att det kommer att ske. Medan en sann berättelse faktiskt har hänt och ägt 

rum, vilket innebär att det även kan hända dem. Även Heijbel (2005) styrker vikten av en 

sann historia och menar att verksamheter borde ta tillvara på de sanna berättelser som de 

förfogar över och använda dessa affärsmässigt, istället för att använda ett pseudoberättande.  

 

Denning (2009) skriver att en story är en berättelse om en händelse eller en serie 

sammankopplade handlingar ”whether true or fictitious” och representerar då en av de 

forskare som säger att berättelsen lika gärna kan vara fiktiv.  

 

Mossberg (2006) menar att det är viktigt att skilja på sanningsbegreppet och 

autenticitetsbegreppet, då det inte är sanningen som gör att vi fängslas av en historia utan att 

det snarare är historiens trovärdighet. Mossberg menar att historiens sanningshalt beror på 

användningsområde och menar att om målet är att kommunicera ett roande budskap kanske 

inte sanningsgraden spelar lika stor roll som om historien ska användas för att övertyga. Även 

Strömberg (2007) talar om trovärdigheten och menar att relevansen - aktualitet, lämplighet, 

tillförlitlighet och igenkännbarhet, är viktig för konceptets trovärdighet. 

3.1.2 Svagheter med storytelling 
Olsson & Öhman (2007) menar att då storytelling är ett kreativt marknadsföringsverktyg finns 

risker att trovärdigheten och tydligheten går förlorad. Det finns även risker med att förvirra 

åhörarna om det finns för många berättelser med för stor spännvidd som berättas. 

 

Om berättelsen sägs vara sann och så inte är fallet är det dömt att misslyckas anser Mossberg 

(2006). Detta är en viktig aspekt för företag som måste tas hänsyn till, vilket förhållningssätt 

företaget ska ha gällande historiens sanningsgrad och vad de väljer att förmedla. 

 

Historieberättandets trovärdighet och engagemang ses som viktigt och om en avsaknad av 

detta upplevs riskeras att åhörarna tappar intresse och tillförlitligheten går förlorad. Därför 

anser Brown et al (2005) att historieberättaren måste tro på vad den förmedlar och berätta det 

med inlevelse. Det är just känslan och framförandet av historien som Brown et al menar 

kommunicerar med åhörarna. Detta kan kopplas ihop med Mossbergs (2006) argument om 

hotellpersonalens roll i historien. Personalen måste ha kunskap om berättelsen och ska 

fungera som guide för hotellets gäster. Om de inte passar in i berättelsen och tror på den eller 

förstår hur de ska utföra sina uppgifter, förloras trovärdigheten och gästerna finner ingen 

koppling mellan berättelsen, hotellet och personalen vilket gör att sammanhanget går förlorat.  

3.1.3 Storytelling inom hotellbranschen  
Mossberg (2006) talar om ett ökat intresse för unika hotellkoncept, där gästerna inte nöjer sig 

med intetsägande rum och traditionell hotellinredning. Hotellpersonalen letar efter något som 

kan göra hotellet unikt, något som förstärker kundens upplevelse så att den bli minnesvärd 

och kundnöjdhet uppstår. Att endast konkurrera med god service är svårt då gästen idag ser 

detta som en självklarhet, därför väljer flera hotell att skapa något unikt genom olika typer av 

differentieringsätt, som exempelvis storytelling. 

 

Storytelling inom hotellbranschen används från företagens sida med förhoppningen att stärka 

sitt varumärke men kan även handla om inredning, en grafisk profil samt utformning av 
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marknadsföring och broschyrer. Mossberg (2006:106) ger exempel på hotell i Sverige som 

använder sig av storytelling. Gamla stadshotellet i Värnamo (numera Hotell Park Inn) har 

bland annat låtit möbelföretag i trakten stå för inredningen med sina möbelklassiker samt att 

de låter sina gäster snickra egna möbler. Hotellet är således uppbyggt kring historien om 

traktens möbler och målet är att hotellet ska fungera som mittpunkten i möbelriket i Småland. 

Ett annat hotell är Stora hotellet i Fjällbacka som är uppbyggt kring historien om kapten 

Klassen och hans resor på de sju haven. Berättelsen är hämtad från den första ägaren till 

huset, Charles Klassen, och utifrån honom byggdes historien som är en kombination av 

fiktion och fakta. 

 

Strömberg (2007) talar om att det inte endast handlar om att företag har en unik profil och 

logotyp utan även vikten av att ha en själ. Strömberg exemplifierar även han Stora Hotellet i 

Fjällbacka där han menar att verksamheten har skapat sig en personlighet som ska väcka 

känslor, vara omtumlande och få besökare att återkomma och minnas hotellet som en plats 

som står för något. Det gotländska designhotellet Fabriken Furillen sägs arbeta med 

storytelling och att de i uppstartandet av företaget endast arbetade med word-of-mouth och 

storytelling som marknadsföringskanal (Thorell, 2009). Fabriken Furillen består av en 

samling verkstadslokaler till ett nedlagt kalkbrott. Fotografen Johan Hellström upptäckte 

platsen och fann den perfekt för bland annat modefotograferingar och rockkonserter. 

Verksamheten utvidgades till att erbjuda husrum till arbetslag som kommit till platsen för att 

fotografera och etappvis bildades Fabriken Furillen med hotellrum, konferenslokaler, bageri, 

biograf, matsal och bar (Strömberg, 2007). Historierna handlar om sanna berättelser i och 

omkring verksamheten. 

 

Historier skapar unikhet för verksamheten och kan ses som en konkurrensfördel gentemot 

andra hotell. Ledning och anställda bör ställa sig frågan om vad som är det bakomliggande 

konceptet för allt som utförs. Svaren på detta ger färdriktning för storytellingen och kontexten 

skapas för vad som ska göras alternativt inte göras. Storytelling fungerar som ett sätt att 

kommunicera och bygga relationer till samarbetspartners, konkurrenter, privatpersoner och 

besökare (Mossberg, 2006). Holm et al (2008) talar om att storytelling även skapar ett ökat 

intresse från press då förpackade historier är lättare att sälja in samt att det är mer fängslande 

att skriva och berätta om ett storytellinghotell än ett vanligt Scandic Hotell. En historia gör 

konceptet mer spännande. Orten som hotellet ligger på kan även den uppmärksammas vilket 

leder till destinationsutveckling (Mossberg, 2006).  

 

4. MARKNADSFÖRING KOPPLAT TILL STORYTELLING 
Inom marknadsföring finns en uppsjö av begrepp där differentiering och word-of-mouth kan 

kopplas till storytellingbegreppet då storytelling är ett sätt att differentiera sig på och word-of-

mouth kan vara en effekt av detta. Att företag skapar sig en positiv identitet, profil och image 

kan bidra till ett starkt varumärke med vissa fördelar gentemot kunder såsom trygghet och 

förtroende. 

4.1 Differentiering 

När man talar om differentiering handlar det enligt Trout (2000:13) om att fastställa och 

utmärka exempelvis ett varumärke från alla andra varumärken. Trout menar att det finns flera 

sätt att differentiera sig på och nämner bland annat att vara först, arv/ursprung samt 

ledarskap. Kreativitet, pris och kvalitet är de saker Trout anser vara mindre effektiva 

differentieringsstrategier då det är något de flesta företag redan arbetar med. Tisch (2007:12) 

menar att otraditionella medier inom marknadsföring är det nya sättet att utmärka sig på och 
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argumenterar för hur reklam via TV (som är en traditionell kanal) inte är lika effektivt som för 

några år sedan.  

 

Enligt Tisch (2007) kommer besökare till ett hotell av flera olika anledningar; från viktiga 

händelser i sina liv såsom bröllop, födelsedagar och årsdagar till viktiga affärsmöten, 

familjeträffar samt semestrar av mer speciell art. Då dagens kunder anpassar sig efter det stora 

informationsflödet på bland annat Internet och i annonsering har de utvecklat förmågan att 

söka information på ett effektivt sätt. I och med detta menar Tisch (2007) att organisationer 

kan känna svårigheter med att attrahera, locka till, utmärka och differentiera sin verksamhet 

då kunderna endast väljer de verksamheter som utmärker sig och har något speciellt att 

erbjuda. Kunderna kan till och med vara villiga att betala extra för att få det de söker (Tisch, 

2007:9). Differentiering inom hotellbranschen sker enligt Mossberg (2006) med hjälp av en 

livsstil, design, ett tema eller med hjälp av en historia. 

 

Enligt Dennisdotter (2008:19) är storytelling en differentieringsstrategi som kan påvisa vilken 

”mentalitet eller bakgrund företaget eller dess produkter har” vilket kan vara värdefullt och 

gör att ett företag skiljer sig från mängden. Hon påpekar dock att nystartade företag är långt 

ifrån differentierade då det ofta handlar om en gammal produkt i en ny förpackning eller en 

nyutvecklad idé ur ett gammalt koncept. Differentieringen plockas istället upp och utvecklas 

när företaget/produkten har en relativt stabil marknad. Enligt Tisch (2007) är det svårt att 

komma fram på dagens marknader då en verksamhet inte enbart konkurrerar på sin egen utan 

även på angränsande marknader (Tisch exemplifierar detta med en järnhandel som måste slåss 

emot Internet, lågprisvaruhus samt individuella säljare på exempelvis Ebay).  

4.2 Word-of-mouth   

 Enligt Dennisdotter (2008) är word-of-mouth en metod inom marknadsföring, som handlar 

om att en kund berättar för en annan om upplevelser och fakta om varumärket eller företaget. 

Lyssnarna påverkas då i sin uppfattning och förväntningar av företaget. Tisch (2007:11) säger 

följande om word-of-mouth:”Nowadays, the brand is communicated everywhere with word-

of-mouth, through the impression in a retail store, through advertising, through guerrilla 

activity. In fact, actually the biggest stimulant for someone to buy something is word-of-

mouth.” 

 

Enligt Nilsson (1999) är denna form av marknadsföring det huvudsakliga 

kommunikationsmedlet som användes förr, innan det fanns modern annonsering. Word-of-

mouth är enligt Nilsson en form av kommunikation som drabbar eller hjälper ett varumärke 

eller företag. Ur managementsynpunkt är word-of-mouth den svåraste delen av 

marknadsmixen
1
 och Nilsson menar att, för det första, är resultatet av word-of-mouth 

svårförutsägbart då det i förväg inte går att säga om ryktet som sprids kommer att fungera 

som önskat. För det andra kan målgruppen ignorera word-of-mouth och inte ta till sig det 

företaget försöker sprida. Trots detta betonar Nilsson att word-of-mouth förmodligen är den 

mest kostnadseffektiva marknadsföringen och kommunikationsmedlet då företaget slipper 

betala för mediet, då målgruppen eller andra personer står för framställningen. 

 

Word-of-mouth kan även ses som hörsägen enligt Dennisdotter (2008) medan Mossberg 

(2006:169) definierar word-of-mouth som ”all den informella kommunikationen som sker 

mellan två personer angående varors och tjänsters positiva och negativa egenskaper”. 

                                                 
1
 Marknadsmixen är en kombination av de fyra konkurrensmedlen: produkt, plats, pris och påverkan. Ett verktyg 

för att skapa, kommunicera och leverera värden till konsumenten (Kotler & Keller, 2006:19).   
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Mossberg menar att word-of-mouth har stor betydelse då vi människor ofta söker efter olika 

konsumtionsvärden, där de emotionella värdena är av stor betydelse. Mossberg menar att det 

kan bli en snöbollseffekt (kraftig tillväxt eller utveckling) vid kunders positiva upplevelser, 

vilket då kan vara viktigt att ta tillvara på då ett företag med rätta medel kan tjäna på detta. 

Denna form av oplanerad förmedling av ett budskap ger i många fall större trovärdighet än en 

explicit sådan som är initierad av företaget (Strömberg, 2007). En del företag förlitar sig på 

word-of-mouth som en faktisk marknadsföringskanal vilket kan ses riskabelt då word-of-

mouth snarare är en effekt av marknadsföring eller en positiv respons, än en egen kanal.  

4.3 Profil, image, identitet 

Att skapa sig en stark profil, image och företagsidentitet blir ständigt viktigare på dagens 

marknad menar Hinn & Rossling (1994) vilket till stor del handlar om kundens syn på 

begreppet men även företagets eget arbete inom varumärkesuppbyggnad. De tre begreppen är 

nära besläktade och ibland kan hopblandning av dessa tre ske. Identitet handlar emellertid om 

hur företaget är, profil hur de vill vara och image handlar om hur företaget blir uppfattat 

(Lagergren, 1998). Uggla (2003) talar om varumärkesidentitet, istället för företagsidentitet, 

men han beskriver även identitet som de signaler företaget sänder ut, medan image är den bild 

som uppstår i kundens medvetande. Att dessa tre begrepp hänger samman och 

överensstämmer är viktigt för företagets överlevnad. Apería (2001) menar att det är betydande 

att företaget förstår varumärkets image för att därefter kunna klargöra sin varumärkesidentitet.  

 

Inom marknadsföring sker frekventa undersökningar inom och utanför företaget för att 

undersöka hur profil, image och identitet hänger ihop och detta anser Hinn & Rossling (1994) 

vara grundläggande i uppbyggandet av en företagskultur, vilket kan ses som synonymt med 

företagshistoria. Företagskultur handlar om ”organisationers erfarenheter från små och stora 

historiska händelser tillsammans med individers livserfarenhet” (Hinn & Rossling, 1994:20). 

Hinn & Rossling menar vidare att för att få en så trovärdig kommunikation som möjligt samt 

undvika ”kosmetiska utanpålösningar” krävs ett ordentligt analysarbete när man undersöker 

marknaden. Erikson (2002) är av den åsikten att det är viktigt att få profil, image och identitet 

att harmonisera, vilket då kan bidra till att företaget kommunicerar ett starkare budskap. 

Utifrån Eriksons resonemang och Holms (2002) figur (figur 1) kan vi se att ett starkt 

varumärke uppstår då de tre delarna överensstämmer. Ju mer cirklarna överlappar varandra ju 

starkare varumärke.  

 

 
 

Figur 1. Harmoni av image, profil och identitet. Egen tolkning av Holm (2002:75).  
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Hinn & Rossling (1994) talar om förekomsten av olika identitetsbärare inom företaget såsom 

personer, produkter, namn, symboler, butiker samt marknadsföringssätt. Författarna talar även 

om företagshistoria och vikten av att finna denna. Enligt Lagergren (1998) krävs det externt 

likväl som internt arbete för att profil, image och identitet ska överensstämma. Han skriver 

bland annat att om all personal är med på noterna kommer det bli ett starkt varumärke då de 

strävar efter samma sak.  

4.4 Varumärke 

Under de senaste åren har intresset för varumärkesbegreppet och vad ett varumärke kan 

representera ökat och Melin (2002) menar att varumärkets värdeskapande förmåga idag har 

blivit mycket uppmärksammat. Detta beror till största del på att företag med ett starkt 

varumärke medför ett, vad Nilsson (1999:17) kallar, ”överpris” på marknaden. Enligt Nilsson 

är ett varumärke en symbol som besitter potential som kan uttryckas på många olika sätt. 

Denna symbol kan vara allt ifrån en individ till en enskild produkt eller ett företag och 

representerar olika värdedimensioner samt vara något ett företag vårdar och bygger eller 

exploaterar och försummar. Oberoende hur företag förhåller sig till sitt varumärke och arbetar 

med det förblir det en symbol för företaget. Randall (2000) ser varumärket mer än en enskild 

produkt och menar att ett varumärke har ett eget liv med en identitet som fylls med olika 

värden. Randall betonar att man ska se varumärken som något långlivat och ska därför 

behandlas efter det. Företag bör ta vara på sitt varumärke och tänka ut vilka mål som finns 

och hur dessa ska nås.  

 

Ett bra och starkt varumärke representerar ett förtroende enligt Nilsson (1999) som anser att 

ett företag kan skaffa sig distinkta fördelar genom att jobba aktivt med sitt varumärke. Ett 

starkt varumärke kan skapa kontinuitet, vilket anses viktigt när det gäller att bevara 

kundrelationer. Det bidrar även till en trygghetskänsla, något som Nilsson menar är 

betydelsefullt när konsumenten ska välja mellan två likvärdiga erbjudanden. Enligt Bengtsson 

et al (1995) är det viktigt att fånga varumärkets själ, de emotionella delarna, för att bli ett 

starkt varumärke. Bengtsson et al menar även att företag bör undvika att vara förutsägbara och 

istället förvåna och inspirera konsumenten. Söderlund (2002:131) skriver att ett företag kan 

med fördel utveckla och använda nya historier inom en verksamhet då det skapar nyfikenhet 

och intresse för fortsatt konsumtion från kundens sida.  

 

Kommunikation ses som en central faktor när det gäller att bygga ett varumärke, och 

kommunikationens roll är enligt Nilsson (1999) att förstärka kundens upplevelse av 

produkten. Om företaget kommunicerar med sina kunder på ett tilltalande sätt blir kundens 

inställning och erfarenhet positiv. Nilsson (1999:49) påtalar att företag måste lära känna sig 

själva för att lyckas med ett starkt varumärke och bli framgångsrikt. Det måste finnas en 

grundkompetens som inte bara består av ”vi erbjuder god kvalitet till ett attraktivt pris” vilket 

bland annat kan visas genom innovation och kreativitet. Gummesson (2004) menar att det inte 

är produkten i sig som räknas utan dess story, image och varumärkets laddning. Nilsson 

menar att ett företag inte kan skapa ett starkt varumärke i ett vakuum utan det behövs en 

koppling till företagets kompetens och förmåga. Kotler (1999:90) påvisar att vissa 

varumärken förknippas med berättelser om företaget eller varumärket som kan handla om 

grundaren och om kampen till företagsstarten. Kotler framhåller att ett varumärke antyder en 

relation mellan en produkt och en kund och representerar ett antal kvaliteter och tjänster som 

kunden kan förvänta sig.   
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5. STORYTELLING I PRAKTIKEN 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit av undersökningen som genomförts. 

Intervjuer med Storytellern Matts Heijbel och Gotlands turistförenings marknadschef 

Annamari Thorell presenteras där de ger en mer allmän bild över begreppet storytelling samt 

ger några kopplingar till hotellbranschen. I omvärldsspaningen diskuteras hur storytelling har 

blivit en trend och fått ett uppsving. Avslutningsvis presenteras de tre hotellens syn på 

storytelling samt hur de arbetar med det i sin verksamhet. 

5.1 Mr Storyteller, GTF och omvärldsspaning 

5.1.1 Mr Storyteller - Matts Heijbel 
Matts Heijbel har en akademisk utbildning inom socialantropologi samt journalistik och har 

arbetat som journalist och författare större delen av sitt liv. De senaste tio åren har dock 

socialantropologin i honom ”tagit över” där sociala strukturer och system som yttrar sig i 

olika kulturer studeras. Heijbel beskriver att han 1999 började betrakta alla organisationer 

som folkgrupper som har ett förflutet, en nutid och en framtid som kan utryckas i berättelser, 

vilket han då betecknar som storytelling. Heijbel har ingen exakt definition som han utgår från 

men menar att ”alla berättelser har ett värde”. Berättelserna är ett kapital, menar Heijbel, som 

man sätter fart på och använder. Om ett företag inte använder sina stories har de ”avstått från 

att använda någonting som är en kraft, en tillgång, ett värde”. Om organisationer tänker och 

bestämmer sig för att försöka hitta berättelser som gör dem starka och vackra då håller de på 

med storytelling och då menar Heijbel att man är ”storymedveten”.  

 

Storytelling är ett internationellt begrepp. ”Det finns litteratur, det finns utbildningar på 

högskolor och universitet runt om i världen och då heter det storytelling in organizations eller 

storytelling in and about organizations eller corporate storytelling och det man letar efter är 

business narratives”, säger Heijbel och det är även den utgångspunkt han arbetar med. På 

svenska försöker han undvika översättningen historier och använder sig istället av berättelser 

och stories. Detta menar han är en semantisk fråga, för historia på svenska för tanken dels till 

det förflutna och dels till roliga historier, att det inte är samma seriositet i en historia som i en 

berättelse. Enligt Heijbel finns en stor förvirring inom begreppet storytelling, han menar att 

flera företag eller personer inte har kontroll på skillnaden när det gäller den påhittade 

berättelsen kontra berättelsen från verkligheten, men alla kallar det för storytelling. Men 

Heijbel påstår dock att ”en berättelse är väldig bra för att ha framgång i affärerna” och nämner 

Ishotellet i Jukkasjärvi och Fabriken Furillen på Gotland som exempel. 

 

För Heijbel är storytelling inget påhittat, utan det handlar om sanna berättelser som finns inom 

företaget. Hans syn på begreppet handlar inte om sagoberättande och att ”göra business på 

sagor och installationer”. Enligt Heijbel ser en organisations storytellingarbete ut på följande 

sätt: först måste företaget leta upp berättelser de tror på, utifrån dessa väljs de mest 

användbara och när företaget valt ut vilka berättelser de ska arbeta med sätts de i arbete, 

antingen i marknadsföring eller i rekrytering eller för att coacha organisationen och gruppen. 

Heijbel beskriver att storytelling är emotionellt och ställer det mot det som han kallar 

”faktuellt” vilket han beskriver som siffror. På ett hotell kan det faktuella handla om 

gästnätter, mängden mat i köket, rumsantal eller sängmått. Det emotionella handlar då mer 

om händelser som kan ha kopplats till verksamheten eller platsen. 

 

På frågan om det finns några negativa aspekter kring storytelling svarar Heijbel med att 

exemplifiera det med sig själv och menar att om han är gäst på ett hotell där han anser sig bli 

snorkigt bemött, det är skitigt på rummet och maten smakar dåligt, om han då börjar berätta 
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om det hotellet skulle berättelserna som sprids bli en nackdel. Han poängterar att hotellet 

måste leva upp till något. ”Levererar du skit blir det skitberättelser” och en ensam story kan 

inte ändra någonting egentligen. 

 

Den effekt Heijbel ser att storytelling kan ge ett hotell är främst att det höjer värdet på 

tjänsten, men en förutsättning är att ”hotellet har bra koll på sina berättelser och medarbetarna 

är traditionsbärare av de berättelserna”. Stories kan handla om exempelvis varifrån maten i 

restaurangen kommer, grundarens verksamhetsstart, någon ur personalstyrkans personliga 

berättelse eller om deras produkt i allmänhet. Internt i företaget kan det handla om att skapa 

gemensamma värderingar, eller organisationskultur. En berättelse ska funka som storytelling i 

rekrytering, i försäljning, i kulturbyggande, företagskultursbyggande och ska vara baserad i 

händelser. ”Händelsebaserat berättande” är nyckelorden för Heijbel. ”Storyn kan göra 

skillnad, höja värdet och öka exklusiviteten – men då måste man berätta” menar Heijbel och 

syftar till att berättandet måste tas på allvar och att det är ingenting som kommer av sig själv. 

Har företaget gjort något bra och dessutom har möjlighet att berätta om det utan att ljuga kan 

effekten bli positiv om de levererar dessa berättelser till gästen. Om berättelserna är ”sköna” 

som Heijbel utrycker det och gästen får lust och vill berätta vidare, då har du involverat henne 

i din marknadsföring. Heijbel påpekar att organisationerna måste leverera för att få 

varumärket bedömt eftersom detta sker hos kunden, alltså utifrån. Det spelar ingen roll hur du 

tycker ditt varumärke ska vara, tycker kunderna eller gästerna någonting annat så är dennes 

åsikt avgörande. Arbetar ett företag med storytelling vill de vara med och påverka snacket 

medvetet, om sin verksamhet, sina tjänster och sin plats inom besöksnäringen. 

 

Om ett företag väljer att arbeta med storytelling inom sin verksamhet behöver de inte säga 

självklara saker utan måste bli mer specifika om de vill använda berättandets kraft för att bli 

mer attraktiva, menar Heijbel. Han har även åsikten att vi väljer våra berättelser och väljer då 

de berättelser vi har glädje av och plockar undan det som försvagar oss. 

 

Enligt Heijbel kan storytelling användas som ett komplement till övriga, traditionella 

marknadsföringsverktyg, men han påpekar att flera företag satsar idag på att enbart berätta. 

Storytelling kan istället vara ett alternativ till vanlig marknadsföring. Han nämner att 

Mossbergs bok, Storytelling – marknadsföring i upplevelseindustrin, har varit lite av starten 

för storytelling då folk fick upp ögonen för ämnet. ”De flesta som har anläggningar, hotell och 

besöksmål idag har funderat på sina berättelser, men jag tror inte att de hade det för 10 eller 5 

år sen, så det är en trend” menar Heijbel.  

 

Heijbel avslutar med att berätta hur han skulle hjälpa en verksamhet med att ta fram deras 

berättelser. Han skulle leta efter grundberättelser, något om platsen men främst efter 

mänskliga möten mellan personalen och se till att de har full kontroll på alla sina produkter. 

Om det är någon på företaget som har en spännande historia, plocka fram den. Det kan finnas 

berättelser man kan ladda in i varumärket. Om personen i fråga slutar kan storyn finnas kvar 

och man kan säga att ”vi hade en kock här en gång som….”. Det är ingen copyright på 

berättelser, de ägs av varumärket och platsen.  

5.1.2 Gotlands turistförening 
Annamari Thorell arbetar som marknadschef på Gotlands Turistförening (GTF) och sysslar 

med marknadsföring och PR, mediekontakter samt strategiska allianser vilket handlar om att 

hitta, som hon själv kallar ”vinna vinna”-effekter, i samarbete med filmbolag, tv-produktion 

och bokförlag.  
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Thorell nämner Fabriken Furillen på Gotland som ett säkert kort vad gäller storytelling. Näst 

efter Ishotellet i Jukkasjärvi, är Fabriken Furillen Sveriges mest omskrivna hotell. När ägarna 

öppnade hotellet började de med att inte marknadsföra sig någonstans annat än via ”muntlig 

propaganda”, det som förr kallades word-of-mouth. Det var det enda PR och 

marknadsföringsknep de hade. I media har det skrivits väldigt mycket om Fabriken Furillen så 

GTF försöker hitta andra historier när de jobbar med PR. Det måste komma nya vinklingar på 

grund av att folk kanske tröttnar på att höra samma sak om Fabriken Furillen hela tiden. 

 

Det finns flera officiella definitioner på begreppet storytelling men ”essensen i det är att man 

hittar en berättelse där berättelsen får vara själva marknadsföringsverktyget”, på så sätt blir 

det berättelsen som sprids. Thorell påpekar att storytelling kan liknas vid 

gerillamarknadsföring då effekten kan bli densamma. Gerillamarknadsföring handlar om att 

nå flera människor med små medel. Det handlar även om att det är andra människor som 

sprider företagets budskap, så det ”ligger inte så jättelångt ifrån det man kallade för word-of-

mouth” beskriver Thorell och anser att ”det är bara ett annat begrepp vilket handlar om att 

man har en berättelse som man knyter ihop det kring”. Det skiljer inte så mycket mellan 

word-of-mouth och storytelling, det handlar ju fortfarande om samma makt menar Thorell, 

”makten ligger hos den som förmedlar budskapet och det är inte alltid sändaren. Ibland 

uppkommer nya uttryck som inte skiljer sig så jättemycket från de gamla bara att de har 

utvecklats lite grann och de blir mer populära att använda”. 

 

Enligt Thorell ska en bra historia vara personlig och det handlar mycket om att företaget har 

en person som kan vara berättaren. Ejmunds gård, Stafva Gård och Fabriken Furillen är 

exempel på företag som sysslar med storytelling och Thorell är av åsikten att ”man på ett 

karismatiskt sätt ska lyckas förmedla sin berättelse” vilket dessa företag lyckas med. Hon 

nämner även att Beata Wiman på Medeltidshotellet är karismatisk i sitt berättande och att ”de 

är ett team som är fantastiska och gäster, journalister och researrangörer är vansinnigt nöjda 

med produkten”. Thorell säger att hon själv är lite färgad av media i och med hennes arbete, 

så hon anser även att det i en bra historia ska finnas någonting intressant att skriva om, det 

måste finnas någon substans, någon tanke som leder någonstans och som kopplas till en 

pågående trend, pågående utveckling eller aktuell fråga. Kan de ”små klorna” hittas att hänga 

upp det på blir berättelsen mycket bättre. Sanningsgraden anses viktig och Thorell beskriver 

att det kommer nog fram rätt fort om historien inte är sann och ärlig. Företagen kan anpassa 

storyn en aning, men ändå ha samma grundstory. ”Beroende på vilket tillfälle historien 

används kan man hitta en vinkling av grundstoryn och på så sätt tänka målgruppsanpassat” 

anser Thorell. 

 

Inom turistnäringen på Gotland bedömer Thorell att storytelling används till viss del. Inom de 

profilområden GTF arbetar med (formgivning, kultur, historia, idrott och mat) finns bland 

andra matprofilen Smakrike krog som exempelvis har tryffeljakt. Detta är en bra turistisk 

produkt att paketera och sälja med storytelling menar Thorell. Hon menar även att om det 

ringer en tidning till GTF som vill skriva om gotländsk mat är det lätt att ”hoppa på 

berättelsen om tryffeln och Smakrike”, det är bra PR att tryffel finns på Gotland. Om och när 

tidningar skriver om turistiska produkter på Gotland kommer besökare till ön vilket främjar 

hela ön, fastän turisterna kommer för en specifik produkt såsom ett hotell. Thorell anser att 

storytelling används mer inom vissa områden och vissa företagare är bättre på att få ut en 

berättelse kring sin produkt än andra. 

 

Det negativa med storytelling ser Thorell är att företaget inte har någon kontroll över hur 

budskapet kan förvanskas längs vägen. För 30 år sedan fanns mer kontroll då mer traditionell 



21 

 

annonsering användes, menar Thorell.  Hon uttrycker att idag behövs det bara ses till sociala 

medier och vilken makt som finns där, ”det går att sänka eller höja någonting hur fort som 

helst”. Budskapet ska vara så enkelt och bra som möjligt så att folk greppar det och berättar 

det vidare anser Thorell. En annan negativ aspekt kan vara att det är tidskrävande och det tar 

tid innan företaget kan se resultat. 

 

Thorell påpekar att hon inte tror att alla verksamheter är medvetna om att de arbetar med 

storytelling, men att storytelling inom hotell och turismbranschen ständigt expanderar som 

marknadsföringsverktyg. Storytelling ses som ett bra komplement till de traditionella 

marknadsföringsverktygen, men Thorell påpekar att det idag är många som frångår dessa och 

helt arbetar med storytelling eller mer annorlunda marknadsföringsformer. På ett hotells 

hemsida kan storytelling vävas in i ljud och bild och blir då en slags berättelser som 

personalen sedan på plats berättar med ord. 

 

Positiva effekter med storytelling är främst varumärkesuppbyggande och att detta stärker 

företagets varumärke, säger Thorell och ger Gotland som exempel. I dagsläget arbetar GTF 

med en positionsförflyttning av varumärket Gotland. Thorell menar att Gotland förknippas för 

mycket med sol och bad och att gotlänningar förmedlar ofullkomliga historier om hur det är 

på ön på vintern. Förändringen måste börja hos gotlänningarna och då blir berättelsen 

jätteviktig. ”När tjejerna på turistbyrån i oktober säger att ´nämen det är inte så mycket öppet, 

vad är du intresserad av?´ utan istället säger att ´ja den här veckan händer det här´, så är det en 

enorm skillnad i sättet man berättar och sättet man påverkar varumärket Gotland på”.   

 

Thorell trycker på att storyn ska vara personlig. Hon exemplifierar det med att företag ska 

vara försiktiga med att skicka ut ett pressmeddelande där det är tydligt att det är ett 

massutskick, då det känns opersonligt och människor tar inte till sig meddelandet på samma 

sätt. På grund av att medielandskapet ser ut som det gör och den stora möjligheten att använda 

sociala medier, så tror Thorell att vikten av en bra story blir allt viktigare. Sen är det upp till 

en själv hur man förvaltar och berättar den och vilka kanaler man använder för att nå ut. 

5.1.3 Omvärldsspaning 
Att storytelling blir alltmer vanligt för företag och organisationer att anamma som ett 

strategiskt verktyg ser vi i det stora antalet sökträffar på begreppet på sökmotorn Google samt 

i mängden utbildningar och kurser som anordnas i storytelling. En tvåårig KY -utbildning 

(kvalificerad yrkesutbildning) i Växjö ”vänder sig till dig som vill arbeta med berättelser som 

grund för att tränga igenom „mediebruset‟, där kravet på nya metoder hela tiden ökar” (Nordic 

Business Institute, 2009). Sökträff på ordet storytelling på Google ger över 17 miljoner träffar 

och specificerar man det till ”corporate storytelling” blir det 76 000 träffar. Vi kan även 

urskilja ett uppsving av företag som väljer att arbeta med att hjälpa andra företag att plocka 

fram deras stories. Som exempel kan ges Klart och tydligt AB som menar att företag ska 

”vårda och berätta vidare de positiva berättelserna om ditt företag” (Klart och tydligt AB, 

2009). Ett annat är Corporatesoul (2009) som säger att ”I den varumärkta världen handlar det 

om att synas”. 

 

Genom medverkan på ett storytellingseminarium tisdagen den 28 april 2009, kom vi i kontakt 

Jennie Rosander, som utbildat sig inom storytelling. Genom seminariet samt samtal med 

Rosander fick vi en bild över hur storytelling används i varumärkeskommunikation samt 

hennes bild över begreppet. Hon menar att storytelling är ett verktyg för strategisk 

kommunikation och att det till en början handlar om en rad insikter. Det är insikten om 

skillnaden mellan att informera och att berätta samt insikten i att berättelser finns överallt och 
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inte endast inom avgränsade kanaler. Det är genom gemensamma berättelser som företag 

skapar en gemensam identitet och skapar en vi-känsla. Rosander anser att storytelling ”talar 

till andra sidor” hos människor än vad ett traditionellt säljtänkande hör. Hon lyfter fram 

Svenska Spels reklamfilm där innebandytränaren för Kungälv beskriver sitt sätt att coacha 

ungdomar. Detta är ett exempel på storytelling menar Rosander, och anser att ”genom denna 

reklamform säljer man något helt annat än produkterna, nämligen det värde som ryms inom 

Svenska Spel”.  

 

Det gotländska hotellet Fabriken Furillen, som avböjde att medverka i undersökningen och 

som två av respondenterna nämnt som ett storytellinghotell, valde vi att titta närmare på. 

Forskaren Strömberg (2008) skriver i en onlineartikel på upplevelseindustrin.se om Fabriken 

Furillen: ”Fabriken i sig bjuder på en tydlig story, men det som hände sedan – med en 

fotograf som upptäckte Furillen som bra miljö för modefoto, och som sedan utvecklade 

fabriken till att bli en exklusivt designad anläggning med möjlighet till nöjen som tryffeljakt 

och att bo i eremitkoja – är en ännu starkare berättelse”. Vi tolkar detta som att Fabriken 

Furillen besitter en story, inte endast på grund av miljön hotellet ligger i, utan även kring 

personen som startade verksamheten och hur han startade den. På alltomgotland.se (2009) kan 

läsas ”… Ute på den karga ön Furillen, inrymt i en gammal fabrik, ligger ett fantastiskt läckert 

hotell … Inredningen är exklusiv och utsikten magnifik. Här är absolut bästa stället att 

beskåda höststormarna väl skyddad innanför de stora fönstren med tårna nedstuckna i en 

lammfäll.” Texten berättas målande, vilket vi tolkar som ett försök att beröra människor 

emotionellt samtidigt som det ger Furillen en personlighet och viss mystik.  

 

Gallo (2007) diskuterar hur hotellet Ritz-Carlton behåller sin mystik genom att använda 

storytelling. Mystiken ligger i hur de lyckats med sin goda service. VD Simon Cooper berättar 

att de arbetar med att ge gästerna en unik och minnesvärd upplevelse samt att de vill nå 

gästerna på ett emotionellt plan. Varje morgon på alla Ritz-Carlton hotell runt om i världen 

samlas personalen i 15 minuter för att prata och diskutera om kundmöten, problemlösningar 

och sätt att öka servicen. Målet är att Ritz- Carlton ska vara gästens självklara val. Artikeln 

visar på hur storytelling kan användas internt i en organisation samt externt genom att det 

stärker band mellan personal och gäst. Ur omvärldsspaningen urskiljer vi en trend på att 

använda storytelling och att unika hotellkoncept ökar och uppmärksammas.  

5.2 Hotell på Gotland 

För att besvara vår problemfråga och uppfylla uppsatsens syfte intervjuades tre hotell på 

Gotland för att få deras syn på begreppet storytelling samt se om och i sådana fall hur, de 

arbetar med det. Respektive hotell presenteras var för sig där svaren återges i löpande text.  

5.2.1 Medeltidshotellet 
Innanför Visbys murar ligger Medeltidshotellet med sina 14 rum och verksamhetsstarten 

skedde i juni 2006. De tre anställda, inklusive VD Beata Wiman, driver hotellet tillsammans 

och Wiman berättar att de arbetar på ett annorlunda sätt på grund av hotellets storlek. Wiman 

menar att för att få maximal lönsamhet minimeras besättningen och alla i personalen gör 

samtliga arbetsuppgifter. Medeltidshotellet arbetar med storytelling och Wiman benämner det 

som att ”ett medeltidshotell är det givna i Visby därför att kulissen är gratis”. Hon säger att de 

inte behöver krysta fram några berättelser, då det finns en oändlig källa att plocka ur då Visby 

är en medeltidsstad.  

 

Medeltidshotellet arbetar med en andlighet i form av ett lugn och nämner vidare att de driver 

ett hantverk och ingen industritjänst. Wiman jämför Medeltidshotellet med Scandic hotell och 
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menar att Scandic är en industri som levererar sovtjänster och övernattningar. Med hantverk 

menar Wiman att de pratar med varenda gäst, visar gästerna upp till rumsdörren och att det 

ingår i jobbet att vara allt från guide till tröstande. De sociala banden till gästerna är väldigt 

viktiga och är något de ständigt arbetar med att stärka, bland annat genom storytelling.  

 

Att arbeta med storytelling är ett medvetet val och handlar främst om att berätta om ruinerna 

och byggnaderna kring och i hotellet. Det är inga fiktiva berättelser, utan bygger på ett 

material som personalen har sökt fram ur de sanna historiska berättelser som finns 

dokumenterade. De använder sig av flera historier som mycket traditionellt har en början och 

ett slut men att historien inte upphör när själva berättandet tar slut, då finns istället möjlighet 

att ta på inredningen och titta på föremål. Det andra sättet som de sysslar med uttalad 

storytelling på är att de gett rummen namn som är kopplade till en berättelse. Hon säger att de 

har riktlinjer för hur deras berättelser ska utformas, men att en berättelse alltid är organisk och 

hon menar att historien växer fram ur varje situation beroende på människan du möter. 

Historien anpassas alltså efter gästen och dennes intressegrad.  

 

Wiman påpekar att det finns en viktig skiljevägg mellan när något är antikvariskt korrekt eller 

inte. I verksamheten blandas både fiktiva och sanna berättelser, dock påpekar Wiman att hon 

alltid berättar för gästen vad som är fiktivt eller sant. ”Det är människors egen upplevelse och 

sen kan man klä den i lite mer konturer”, menar Wiman som även påstår att en person som är 

intresserad har en förväntan samt en bild som eventuellt kan förstärkas, vilket genererar nöjda 

kunder. Om kunden är nöjd finns möjlighet till word-of-mouth och detta är något som 

Medeltidshotellet anser vara en viktig kanal för både nya och återkommande gäster.  

 

Wiman berättar att de inte använder storytellingen speciellt mycket i deras externa 

marknadsföring då hon menar att storytelling är ”att antyda saker” och att det inte behöver 

vara så berättat. Storytellingen används en del i deras broschyr, men Wiman anser att om hon 

skulle bli för tydlig om hotellets storytelling i marknadsföringen kan det skrämma bort folk. 

 

Medeltidshotellets uttalade profil är ”en otrolig miljö och en plats där jag blir sedd” vilket 

Wiman anser stämmer bra överens med den image de har. Detta då feedback i gästböckerna 

samt samtal med gästerna antyder detta. Wiman betonar att det är viktigt att ha en röd tråd så 

att inte verksamheten spretar. Medeltidshotellet arbetar kontinuerligt med detta genom att allt 

från kläderna på personalen till interiör i byggnaderna och företagsloggan ska hänga ihop. 

Dock anser Wiman att detta kan vara svårt att förmedla till gästerna. Det blir lättare att 

använda storytelling och företaget blir trovärdigare om ett tema följs, men det är svårt att visa 

detta i sin marknadsföring innan gästen själv upplevt det. Med tema syftar Wiman på den röda 

tråden, medan storytelling går mer på djupet, ett steg till. Wiman påpekar dock att all 

uppmärksamhet är mer eller mindre bra uppmärksamhet och word-of-mouth sker främst på 

platser där du nått upp över förväntan. De effekter Medeltidshotellet sett efter användandet av 

storytelling benämner Wiman som kundtillströmning i allmänhet och att nyfikenhet uppstår 

då det finns en historia bakom byggnaderna. Hon säger även att i och med användandet av 

sanna historier blir effekten att ett förtroende etableras mellan hotellet och gästen. 

 

Avslutningsvis uttrycker Wiman att storytelling är ett bra verktyg och en bra metod till att 

skapa en trovärdig och säljbar produkt som blir oslagbar. Storytelling väcker nyfikenhet enligt 

Wiman, men hon tror inte att storytelling bidrar till att det redan förväntade intrycket blir mer 

positivt, för om så var fallet skulle de använda storytelling mera. Wiman betonar att ”precis 

vad som helst har en berättelse och tar man inte fram den då har man ingen äkta kärlek till sin 

produkt eller sin tjänst”. Wimans man, Karl-Allan Nordblom, kommer in i  rummet under 
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intervjutillfället och kommenterar ”det finns ingenting som är så viktigt, spelar ingen roll vad 

man gör, om man ska ha en upplevelseindustri så måste det finnas en berättelse bakom”.  

5.2.2 Hotell S:t Clemens  

Sedan 2007 drivs Hotell S:t Clemens av Annabritta von Schulman och hennes familj. Von 

Schulman berättar att hotellets storytelling har sin utgångspunkt i deras miljöarbete, men 

påpekar att någon uttalad storytellingstrategi inte finns. Von Schulman har åsikten att 

storytelling är ”ett väldigt etablerat och användbart sätt att jobba med att förstärka 

företagsprofilen”. De arbetar med storytelling i berättandets form vilket är ett medvetet val. 

De berättar främst för sina gäster om miljöarbetet som Visbys första svanenmärkta
2
 hotell, 

elbilarna de kör, ruinerna på området och hur de tänker inom verksamheten samt hur de 

startade. Von Schulman menar att hotellets svanenmärkning har lett till att de sysslar med viss 

trendspaning. Då de var först med miljömärkningen på Gotland, något de kämpade för, är 

trender viktigt att följa upp inom verksamheten. Även förnyelse och upprustning av hotellet 

ses som viktigt vilket de arbetar kontinuerligt med. Hotellet har många återkommande 

besökare där nästan alla har uttalat sig om att de valde hotellet då de sökte efter något 

annorlunda.                       

 

Storytelling är enligt von Schulman berättelser och händelser om en persons liv och hon 

menar att detta har människor alltid använt. Idag är det man kallar storytelling ett 

marknadsföringsverktyg ”så absolut är det ett sätt att förstärka” säger von Schulman och 

syftar till varumärkesuppbyggande. Von Schulman har uppfattningen att vi människor är 

intresserade av vad andra människor gör och åstadkommer, där hon drar paralleller till 

skvallertidningar. Folk är intresserade av personer men sen måste man skilja på det personliga 

och det företagsmässiga vilket personalen på S:t Clemens försöker göra. Deras historier är 

sanna och handlar uteslutande om hotellverksamheten och dess omkringliggande område.  

 

Marknadsföringen av hotellet sker nästan enbart via webben, men von Schulman konstaterar 

att de inte använder sig av storytelling på hemsidan då hon anser att besökare på hemsidan 

inte har som mål att läsa långa texter, utan främst söker information om bland annat priser. 

Internt inom verksamheten handlar det om att stå på gemensamma värderingar och berätta för 

nyanställda om hur de ska agera och berätta om hotellet. Word-of-mouth anses viktigt då det 

är de bosatta på Gotland som ofta rekommenderar boende till sina vänner och bekanta, därför 

är det ”viktigt att ha en god plats i den lokala marknadens medvetande”, betonar von 

Schulman. Gotlänningar vet inte mycket om hotellen på ön eftersom personer överlag inte bor 

på hotell på sin hemort. Så därför arbetar hotellet med att nå den bofasta befolkningen som 

kan föra positiv word-of-mouth. För att folk ska prata om hotellet krävs ständig utveckling 

och i och med stämpeln som Gotlands första svanenmärkta hotell måste detta tas om hand och 

bevaras. Detta leder till att historierna måste utvecklas och inte kan förbli detsamma. ”Alla 

verksamheter jobbar för att få ihop en berättelse och storytelling är effektivt” säger von 

Schulman avslutningsvis.  

5.2.3 Suderbys Herrgård 

Suderbys Herrgård är ett familjeföretag som köptes 1988 av familjen Jakobsson och drivs 

idag av de tre systrarna Lena, Barbro och Eva-Lisa, där Lena Påhlsson är VD. Under 

vinterhalvåret är Suderbys främst en kurs-, konferens-, och festanläggning medan det under 

sommarhalvåret tillkommer mer hotell- och turismverksamhet. 

                                                 
2
 Svanenmärkningen innebär att ett miljötänkande genomsyrar allt från den dagliga skötseln till inköp av 

material och varor (Eriksson, 2009). 
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Påhlsson beskriver att Suderbys inte har någon uttalad storytellingtaktik men under samtalets 

gång kommer det fram att storytelling finns inom verksamheten. De berättar om allt ifrån 

organisationens och gårdens historik till restaurangens råvaror, ibland även den gotländska 

kulturen och naturen. Att Suderbys är ett familjeföretag bidrar även det till att det blir 

storytelling menar Påhlsson, då det finns mycket historia om dem själva som de kan knyta an 

till. ”Man använder storytelling till många saker men tänker väl inte på att man använder det” 

säger Påhlsson. 

 

Storytellingen på Suderbys handlar således om verksamheten i sig och Påhlsson berättar att 

gästerna ofta är intresserade av detta. Att berätta om var maten i restaurangen kommer ifrån 

kan vara intressant för gästen. ”Gotländska råvaror är en story i sig själv”, säger Påhlsson och 

menar att en person kan förädla en story då tillbakablickar till ursprunget kan uppstå, hur 

råvarorna plockades ute på gården och sen tillagades i restaurangen. Påhlsson redogör för att 

det inte är någonting fiktivt de arbetar med utan enbart sanna berättelser som de själva känner 

att de har anknytning till, men hon menar att dessa historier ändras till viss del i och med att 

de berättar olika berättelser från generation till generation samt att personer tolkar dessa olika. 

Att historierna är sanna tycker Påhlsson är viktigt då de arbetar så nära gästen och hon menar 

att det skulle ”kännas konstigt” om det var osanna. Påhlsson frågar sig dock om man kanske 

bara behöver tro på historien själv för att kunna använda den och kopplar ihop det med andra 

konferensanläggningar som bland annat talar om spökhistorier. 

 

Suderbys profil handlar främst om att verksamheten är familjeägd och familjedriven, vilket 

betyder att familjen måste vara på plats för att få den rätta effekten. Denna närhet till 

personalen är något gästerna, till största del de återkommande, värdesätter. Profilen 

familjeföretag finns även inom deras marknadsföring i bland annat tidningen Gotlandsguiden 

och sin broschyr där de går ut med budskapet ”välkommen till familjen Jakobsson”. 

 

Återkommande gäster är den effekt Påhlsson ser med storytelling och menar att om folk inte 

kom tillbaka skulle de vara tvungna att omstrukturera verksamheten. Hon menar även att om 

storytelling inte skulle ge någon effekt skulle nog ingen verksamhet använda det. Storytelling 

är ju alltid ur berättarens perspektiv, påpekar Påhlsson som istället tror att word-of-mouth kan 

vara en bidragande faktor till antalet återkommande besökare. Så länge inte besökarna klagar 

behövs inga större förändringar i drivrutinerna då man får lita på att gästerna är nöjda med 

produkten.  

 

Enligt Påhlsson är det svårt att använda enbart storytelling som marknadsföringsverktyg utan 

ser det som ett bra komplement till övriga kanaler då gästerna även vill veta ”hårdvaran”, 

såsom hotellets antal rum och information om matens härkomst. Dock kan hårdvaran vävas 

ihop till en bra story menar Påhlsson och poängterar att användandet av stories är ett bra sätt 

att stärka sitt varumärke på samt att få gästen att köpa just din produkt. Hon menar att ”det 

blir viktigare och viktigare för man söker hela tiden berättigande för sina produkter, vare sig 

man säljer prylar eller upplevelser”. 

 

Påhlsson säger avslutningsvis att storytelling är ganska nytt inom marknadsföring men att 

hotellen inte utför ett arbete som uppstått utan ett arbete som alltid har funnits. Storytelling 

finns alltid inom organisationer, vare sig man vill eller inte. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuterar vi vår teori och empiri för att försöka besvara vår problemfråga. Vi 

skildrar hotellens syn på storytelling samt hur de använder detta verktyg. Avslutningsvis 

presenteras negativa effekter med storytelling som till exempel tidsaspekten samt svårigheten 

att kontrollera sitt budskap.  

6.1 Storytelling och dess användande 

Att storytelling handlar om ett slags historieberättande är alla respondenter överens om, vilket 

styrks av Mossberg (2006) och Dennisdotter (2008) som förklarar storytelling som 

historieberättande respektive att berätta en historia. McLellan (2006) säger att det handlar 

om både interna och externa sammanhang. Von Schulman på Hotell S:t Clemens ser 

storytelling som berättelser och händelser om en persons liv och menar att vi människor i alla 

tider har använt oss av denna teknik. Påhlsson på Suderbys Herrgård instämmer då hon säger 

att berättelsetekniken alltid funnits inom verksamheter men att det på senare tid har blivit mer 

uppmärksammat. Wiman på Medeltidshotellet menar att storytelling inte alltid behöver vara 

så berättat utan att det kan handla om att antyda saker.  

 

Vi urskiljer både likheter och olikheter i sättet att benämna storytelling och här uppstår viss 

problematik gällande storytelling respektive corporate storytelling. Läsare som är mindre 

insatta i ämnet kan ha svårt att skilja på begreppens innebörd. Vi har i uppsatsen behandlat 

corporate storytelling, men har benämnt det som storytelling då den svenska litteraturen samt 

att människor i talspråk oftast säger enbart storytelling. Vi anser Heijbels kommentar om att 

”corporate storytelling handlar inte om vanlig journalistik eller historieskrivning i form av 

sagor” vara den främsta skillnaden på de två begreppen. Ur intervjuerna har vi kunnat urskilja 

att Heijbel (2005), som är den enda som haft en direkt definition på begreppet, är relativt nära 

alla respondenters åsikt om vad storytelling är vilket lyder: ”att söka, finna och förpacka 

organisationers sanna berättelser om sig själva, sin verksamhet och sina kunder”. 

 

Mossberg (2006) menar att storytelling kan vara skriftligt, muntligt eller bildligt, eller en 

kombination av dessa. Thorells uttalande om att storytelling kan vävas in i ljud och bild kan 

liknas vid detta synsätt. En historia kan berättas om och om igen med olika infallsvinklar 

menar Mossberg (2006) vilket vi även kan urskilja ur Thorells synpunkt då hon menar att 

företag kan anpassa storyn och vinkla den beroende på målgrupp och därmed tänka 

målgruppsanpassat. En liknelse kan dras till det Wiman säger om att deras hotell anpassar 

historien efter gästen och dennes intresse då berättelsen är organisk. Von Schulman säger i 

likhet med Söderlund (2002) att berättelser kan med fördel omarbetas, utvecklas och att nya 

historier kan dras in i verksamheten för att skapa nyfikenhet och intresse för fortsatt 

konsumtion från kundens sida. Detta ”måste” Hotell S:t Clemens arbeta med i och med deras 

trendmedvetenhet och tanken med att vara först och von Schulman påpekade under intervjun 

att hennes verksamhet inte kan använda samma historier hela tiden. Thorell pratade i likhet 

med detta om att en verksamhet bör hitta ”små klor” att hänga upp sin verksamhet och 

storytelling på för att göra det mer spännande. Berättelsen blir bättre om den kan kopplas till 

exempelvis en ny trend eller pågående utveckling.  

 

Dennisdotter (2008) menar att storytelling handlar om att ”sälja” företagets mål och visioner 

till anställda och externa intressenter genom att använda sig av historiens kraft att få fram 

budskapet. Detta syns även i artikeln ”Bärande berättelse” i Svenska Dagbladet (2009) som 

skriver att storytelling handlar om att välja berättelser som visar företagets värderingar och 

vart de är på väg. Det handlar om alla historier som finns i en organisation och dess omvärld. 
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Att förmedla organisationens berättelser är något von Schulman gör genom att bland annat 

berätta och lyfta fram miljöarbetet på hotellet, detta då de var först på Gotland med sin 

miljömärkning. Även Påhlsson och Wiman arbetar med berättelser som finns i verksamheten 

vilket berör människor emotionellt och kan vara ett komplement till den abstrakta bild som 

företag ibland visar i form av hård data såsom siffror och tabeller. Detta kan liknas med 

Bengtsson et als (1995) uttalande om att det är viktigt att fånga varumärket, i detta fall 

hotellets själ. James & Minnis (2004) kan kopplas ihop med detta då de menar att en historia 

kan kommunicera komplexa koncept enkelt och minnesvärt och syftar till att en berättande 

strategi är att föredra då den definierar förhållanden, effekter och händelser tydligare än vad 

siffror och fakta gör. 

 

6.1.1 Sanna berättelser skapar trovärdighet  
Samtliga respondenter är eniga om att berättelserna ska vara sanna. Heijbel menar att 

storytelling handlar om de sanna berättelserna som finns inom företaget, alltså företagets egna 

berättelser om sin personal, sina gäster och sin verksamhet. Detta kan kopplas ihop med 

Hotell S:t Clemens verksamhet som använder sanna berättelser om hotellverksamheten och 

dess omkringliggande område. Även Wiman säger att de berättelser personalen på 

Medeltidshotellet förmedlar är sanna och bygger på material som personalen sökt fram ur 

historiskt råmaterial som finns dokumenterat, men att hon ibland faktiskt använder fiktiva 

berättelser. Hon är dock noga med att säga att berättelsen just är fiktiv, allt för att inte påverka 

kundens förtroende. Wiman betonar emellertid att i sin verksamhet behövs det inte krystas 

fram några historier då miljön är så pass given. Att detta inte behövs beror med all sannolikhet 

på att Visby, där hotellet är beläget, är känt för medeltid och staden är till stor del bevarad 

från just medeltiden. 

 

Thorell anser att sanningsgraden är viktig och ser att en bra historia ska vara personlig och bör 

förmedlas på ett karismatiskt sätt. Här ser vi Brown et als (2005) påstående passa in då de 

menar att känslan och framförandet av historien kommunicerar med åhörarna. Påhlsson menar 

att det är sanna berättelser som de känner koppling till, som personalen på Suderbys arbetar 

med och hon menar att sanningen är viktig då verksamheten arbetar nära kunden och osanna 

historier då skulle bli som att ljuga vilket skulle kännas konstigt. Detta kan dras som en 

parallell till det sociala bandet till gästen Wiman talar om, vilket ses som viktigt för 

Medeltidshotellet och är något de ständigt arbetar med att stärka. Påhlsson frågar sig om 

trovärdigheten och en persons egen tro räcker för att en historia ska kunna användas. I och 

med alla de utbildningar och kurser som finns samt den uppsjö av företag som arbetar med 

både sann och fiktiv storytelling, finns möjligen inte något svar på frågan om vad som är 

”bäst” att använda. Exempelvis är restaurang Joe Farelli´s i Göteborg uppbyggt på fiktiva 

berättelser, en kombination av fiktion och sanning har vart framgångsrikt för Stora hotellet i 

Fjällbacka och enbart sanningen har gett gott resultat för gotländska Fabriken Furillen. 

 

Vissa forskare menar på att så länge historien är trovärdig är sanningsgraden inte det 

huvudsakliga. Strömberg (2007) pratar om bland annat relevans, aktualitet och lämplighet 

som viktiga komponenter för konceptets trovärdighet och Mossberg (2006) diskuterar att det 

inte är sanningsgraden som gör att vi fängslas av en historia utan att det är just trovärdigheten. 

Detta kan bero på vad ett företag önskar förmedla med sin storytelling - roande i förhållande 

till övertygande budskap kan kräva olika hög sanningsgrad. Till detta kan dras en parallell till 

Wimans uttalade där hon berättar att hon inte tror det spelar någon roll om historien är sann 

eller antikvariskt riktig då det är gästens egen upplevelse som spelar roll. Dock menar Wiman 

att en sann berättelse bidrar till att ett förtroende etableras mellan företaget och gästen. 

Wimans syn på sanningshalten i storytellingen kan kopplas ihop med Denning (2009) som 
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anser att storytelling är berättelser om en händelse eller en serie sammankopplade handlingar 

”whether true or fictitious”. 

6.1.2 Storytelling som marknadsföringsverktyg 

Dennisdotter (2008) anser att storytelling är ett effektivt redskap inom marknadsföring då det 

kan bidra till att företag får en stark position på marknaden. Men denna utgångspunkt frågade 

vi respondenterna om vad de anser om storytelling som marknadsföringsverktyg och om de 

tror att det idag används som ett komplement eller inte till vanlig marknadsföring. De tre 

hotellen var överens om att storytelling är ett komplement och att det nog inte går att använda 

enbart storytelling inom marknadsföringen. Wiman sa att storytelling är ett effektivt 

marknadsföringssätt, men att det inte ger så pass stor effekt att det bidrar till ”över förväntan”-

intryck från gästen. Von Schulman beskrev att på S:t Clemens hemsida användes inte 

storytelling då hon tror gäster endast vill söka fakta om priser. Påhlsson menade att gäster vill 

veta hårdvaran i form av pris, antal rum etcetera. 

 

I motsats till hotellens syn står Thorell och Heijbel som istället var av åsikten att en del 

verksamheter idag helt övergår till att endast använda storytelling (och word-of-mouth) som 

marknadsföringskanal där Thorell gav exempel på Fabriken Furillen. Heijbel pratade liksom 

Påhlsson om information av antal bäddar, priser, gästnätter och mängden mat men benämnde 

detta som ”faktuellt”. Samtliga tillfrågade var dock överens om att storytelling är ett effektivt 

redskap för en verksamhet att använda sig av på ett eller annat sätt. Wiman konstaterar att 

storytelling skapar trovärdiga och säljbara produkter.  

6.2 Effekter som uppkommer i samband med storytelling 

6.2.1 Differentiering 
Efter genomförd omvärldsspaning tycker vi oss kunna urskilja trender på att använda 

storytelling och att unika hotellkoncept ökar och uppmärksammas. Gott bemötande ses idag 

som självklart för kunden och hotell försöker idag erbjuda något utöver det vanliga – en 

upplevelse (Dennisdotter, 2008). Holloway (2006) som menar att hotellpersonalen idag 

försöker tillgodose kundens behov av att uppleva fysiska och emotionella upplevelser, är 

något vi även uppmärksammat i vår omvärldsspaning, där Fabriken Furillen kan ges som 

exempel. I omvärldsspaningen såg vi även att möjligheten att konsulthjälp finns för hotell och 

andra verksamheter, detta då det finns flertalet företag som valt att arbeta med att ta fram 

andra företags stories, såväl sanna som fiktiva. Detta för att få verksamheten mer 

differentierad och framgångsrik. Här kan nämnas företaget Corporatesoul, Stylt samt Klart 

och Tydligt AB.  

 

Idag är det nödvändigt för en verksamhet att differentiera sig då kunder enligt Tisch (2007) 

väljer den verksamhet som sticker ut mest ur mängden och har något speciellt att erbjuda. I 

den undersökning vi gjort har de tillfrågade hotellen gett sken av att vara både differentierade 

och unika på sitt sätt och de beskriver det själva som att hotellens gäster väljer just deras 

verksamhet på grund av deras unikhet och till viss del inriktning. Medeltidshotellet har som 

namnet antyder koppling till medeltiden, Hotell S:t Clemens differentiering handlar om det 

som Trout (2000) benämner som att ”vara först” genom att de var Gotlands första 

miljömärkta hotell och Suderbys Herrgård har det familjeägda, det som Trout benämner 

arv/ursprung. I och med detta ser vi att hotellen utmärker sig vilket i enlighet med Trout 

(2000) benämns som nödvändigt då ett varumärke ska fastställas och urskiljas från ett annat.  
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Att använda sig av storytelling som differentieringsstrategi konstaterar Dennisdotter (2008) är 

ett bra sätt att utmärka sitt företag på, vilket kan liknas vid Heijbels åsikt där han menar att om 

företag inte använder sig av storytelling missar de ett verktyg som höjer värdet på tjänsten 

som erbjuds. Wiman styrker Heijbels åsikt då hon konstaterar att om berättelsen inger äkta 

kärlek till produkten skapas värdehöjande effekter till verksamheten och dess tjänster och 

produkter. Då Påhlsson pratar om att förädla storyn i och med tillbakablickar till ursprunget 

av råvarorna kan även detta liknas vid värdehöjande effekter. Mossberg (2006) säger i 

motsvarighet till ovanstående resonemang att de som behärskar berättandet har ett starkt 

verktyg att arbeta med och kan således höja värdet på produkten samt skapa relationer mellan 

företaget och gästen. 

6.2.2 Varumärkesuppbyggnad 
Thorell nämner varumärkesuppbyggande som främsta effekten av storytelling, vilket även 

motsvarar von Schulmans uttalande om hur ett företag kan stärka varumärket genom 

storytelling och då även bidra till att bygga upp företagsprofilen. Den teoretiska 

referensramen i denna uppsats beskriver profil, image och identitet som tre begrepp som bör 

överensstämma inom en verksamhet för att åstadkomma ett starkt varumärke. Detta menar 

Hinn & Rossling (1994) sker från företagets sida, men även från kundens vilket kan ses i 

uppsatsens empiridel där Heijbel säger att varumärket alltid bedöms utifrån och menar således 

att kunden har den avgörande effekten på varumärket. Wiman påstår att Medeltidshotellets 

profil, image och identitet stämmer bra överens vilket grundar sig på personalens arbete med 

kundbemötande kopplat till kommentarer ur gästboken och muntlig feedback, därmed skapas 

ett starkt varumärke. Om Medeltidshotellets profil, image och identitet implementeras i figur 

1 skulle ringarna, enligt Wimans tolkning, överlappas och Erikssons (2002) resonemang om 

att företag kommunicerar ett starkt budskap uppfyllas.  

 

Medeltidshotellet kan med sin begränsade personalstyrka ses som starkt samordnad då alla 

gör samtliga uppgifter i verksamheten. Om vi utgår från Lagergrens (1998) påstående ser vi 

att Medeltidshotellet kan vara på väg mot ett starkt varumärke då Lagergren menar att ett 

starkt varumärke uppnås då all personal är med på noterna. Detta överensstämmer även med 

Hotell S:t Clemens där personalen strävar efter att stå på gemensamma värderingar och de 

nyanställda informeras om hur de ska agera i givna situationer. Att stå på gemensamma 

värderingar talar även Heijbel om och menar att storytelling kan fungera för kulturbyggande 

internt i företaget. S:t Clemens interna arbete kan liknas vid det Ritz-Carlton jobbar med som 

Gallo (2007) skriver om, där strävan är att personalen ska ha samma information om hotellet 

vilket sker genom kontinuerliga möten. Att Medeltidshotellet har en så kallad röd tråd i sin 

verksamhet i och med loggan, inredning, sina produkter och sin storytelling, det som Hinn & 

Rossling (1994) kallar identitetsbärare, kan även det ses som varumärkesuppbyggande.  

 

Att ha ett tema kan underlätta menar Wiman, och betonar även att trovärdigheten då kan 

stärkas. Wiman var en av dem som nämnde att hon såg en skillnad mellan storytelling och 

tematisering då hon såg att storytelling var mer ”på djupet”. Vi har upplevt svårigheter med 

att särskilja begreppen åt inom hotellbranschen, ett exempel är Medeltidshotellet som följer 

ett tema, men det blir även ett storytellinghotell då de berättar om sin verksamhet.   

6.2.3 Word-of-mouth 

Thorell ser storytelling och word-of-mouth som två likartade begrepp och menar att båda 

behandlar ”ordets makt” och att detta kan sänka eller höja ett företag. Detta behandlar även 

Nilsson (1999), som menar att word-of-mouth är en form av kommunikation som drabbar 

eller hjälper ett varumärke eller företag. Mossberg (2006) benämner begreppet som den 
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informella kommunikationen mellan två människor gällande produkter och menar att om 

kundens upplevelse är positiv finns chans för snöbollseffekt, alltså en stark tillväxt. Vi kan här 

urskilja en påföljd av storytelling som bör tas hänsyn till i hotellens storytellingarbete. Om 

historien är bra eller dålig menar Heijbel att företagets kunder hjälper till att marknadsföra 

verksamheten. Företag bör därför försöka ta reda på deras rykte och antingen ”göra om - göra 

rätt” eller positivt förstärka så dess word-of-mouth blir än mer positiv. Dock menar Nilsson 

(1999) att resultatet är svårförutsägbart då word-of-mouth kanske inte alltid når fram eller 

sprids som önskat. Genom att ha en god plats i den lokala marknadens medvetande menar von 

Schulman att hotellet har bättre koll på vad som sprids och inte sprids. Wiman ser word-of-

mouth som en betydelsefull och viktig kanal, både för nya och återkommande gäster och 

menar på att företaget bör förstärka gästens bild för att en positiv word-of-mouth ska skapas.  

 

Thorell säger sig vara färgad av media vilket gör att hon anser att en berättelse ska innehålla 

något intressant att skriva om. Holm et al (2008) skriver att bra upplevelser oftast sprids 

genom word-of-mouth och skapar intresse bland journalister vilket styrker Thorells påstående 

att det bör finnas intressant material. Storytelling skapar ett ökat intresse från press då 

förpackade historier är lättare att sälja in samt att det är mer fängslande att skriva och berätta 

om ett storytellinghotell än ett vanligt Scandic Hotell. En historia gör konceptet mer 

spännande och Wiman var av åsikten att Scandic Hotell endast levererar sovtjänster, till 

skillnad från Medeltidshotellet som sägs vara alltifrån guide till tröstande samt att deras 

berättelser gör att hotellet blir mer spännande att skriva om. Det är ”roligare” för gästen att 

prata om en upplevelse eller berätta vidare en spännande historia, än att bara säga att de bott 

en natt på ett hotell. Word-of-mouth skapar då kostnadseffektiv marknadsföring (detta endast 

om det är positiva berättelser som sprids och kunden är nöjd) och det kan med all säkerhet 

skapa både återkommande och nya, nyfikna kunder. 

6.2.4 Kundnöjdhet och tillströmning 

Mossberg (2006) nämner bland annat kundnöjdhet som en effekt av storytelling, vilket 

Wiman och Påhlsson instämmer i och tillägger även kundtillströmning. I omvärldsspaningen 

kunde vi urskilja att unika hotellkoncept ökar och kunder efterfrågar upplevelser vilket även 

Mossberg (2006) och Thorell styrker. När man ska bygga upp sitt hotell med storytelling är 

det av betydelse att förstå att bra upplevelser lockar till sig nya gäster. Dock är detta svårt att 

visa i sin marknadsföring menar Wiman och syftar till att kunden inte vet hur upplevelsen är 

innan den är upplevd.  

 

Långsiktiga effekter som kan uppkomma är destinationsutveckling (Mossberg, 2006) vilket 

Thorell verkar ha en förhoppning på då hon gärna ser Gotland i ett positionsskifte till att bli 

både sommar- och vinterort. Om ett storytellinghotell blir framgångsrikt kan de bidra till 

kundtillströmning året runt, både för hotellet och destinationen. Detta skulle gotländska hotell 

kunna ha i åtanke och inte gå in i viloläge eller stänga sin verksamhet under vintermånaderna.  

6.2.5 Negativa effekter 

Storytelling benämns vart man än vänder sig som ett effektivt marknadsföringsverktyg som 

alla organisationer bör tillämpa. Dock har flera respondenter nämnt svagheter med 

storytelling. Thorell ser tidsaspekten som något negativt då uppstartandet av ett företag kan 

vara krävande och för att satsa på storytelling bör det finnas tid att kunna ”vänta ut” effekten. 

Dennisdotter (2008) menar istället att företag väljer att vänta med att differentiera sig, i detta 

fall genom storytelling, då de först vill ha en stabil marknad. Detta motsäger Tisch (2007) då 

han menar att företag bör differentiera sig då konkurrensen idag inte enbart råder på sin egen 

marknad utan även på angränsande marknader. Vi tolkar detta som att ju snabbare 
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differentieringen sker ju snabbare kan företaget utmärka sig och därmed vinna 

marknadsandelar. 

 

Wiman beskriver att det kan skrämma bort folk om hotellet skulle vara alltför tydlig i sina 

försäljningskanaler angående storytelling då alla gäster kanske inte är intresserade. Hon säger 

även att om en verksamhet inte tar fram de historier som finns har företaget ingen kärlek till 

sin produkt vilket medför att trovärdigheten påverkas negativt. Detta kan kopplas ihop med 

Brown et als (2005) resonemang om att historieberättaren måste tro på sin produkt och berätta 

med inlevelse för att inte tappa gästernas intresse. Mossberg (2006) för resonemanget om att 

det är dömt att misslyckas om berättelsen inte är så sann som påstås.  

 

Denning (2005) talar istället om svårigheten med att berätta rätt historia i förhållande till att 

berätta historien rätt. Det är bättre att välja en bra historia än en mängd olika icke-

sammanhängande berättelser, vilket även Olsson & Öhman (2007) diskuterar då för stor 

spännvidd på berättelser riskerar att förvirra åhörarna och trovärdigheten och tydligheten 

riskerar att gå förlorad.  

 

I teoriavsnittet diskuteras att det är riskabelt att företag helt förlitar sig på word-of-mouth som 

en marknadsföringskanal, då det snarare bör ses som en effekt eller positiv respons av 

marknadsföring. Om företag helt förlitar sig på word-of-mouth kan det leda till att 

verksamhetens rykte samt värderingar missuppfattas av kunden. Dennisdotter (2008) är en av 

dem som menar att word-of-mouth är en effekt företag hoppas kunna uppnå med sin 

marknadsföring. Utifrån det empiriska materialet kan vi urskilja respondenters åsikter som 

liknas vid denna teoretiska utgångspunkt. De menar att om sändaren inte har makten över 

budskapet finns risk att budskapet förvanskas längs vägen och om gästen sprider dåliga 

berättelser om verksamheten uppstår dålig word-of-mouth. Tisch (2007) menar att den största 

stimulansen till att kunder konsumerar är just word-of-mouth, därför anses det viktigt att 

företag arbetar för en positiv ryktesspridning.  

 

7. SLUTSATS OCH REFLEKTION 
Uppsatsens syfte var att definiera och tydliggöra begreppet storytelling samt utforska hur tre 

hotell på Gotland arbetar med storytelling inom sin verksamhet. Vi ville även se vilka 

eventuella effekter detta ger verksamheterna.  

 

Utifrån vår undersökning har vi sett att storytelling handlar om att förmedla en berättelse 

kring och om organisationens verksamhet, men även om sin personal och det närliggande 

området. De hotell som undersökts arbetar med storytelling, dock har inget av hotellen någon 

uttalad storytellingstrategi eller går ut med budskapet ”här får du en storytelling”. Detta kan 

med stor sannolikhet bero på att storytelling är en företagsstrategi och om detta kommer ut 

förloras kundens nyfikenhet samt att upplevelsen blir begränsad. 

 

En viktig slutsats är att storytelling i stora drag bör förmedla sanna berättelser knutna till 

verksamheten. Dock finns det situationer där sanningen till viss del kan modifieras för att få 

historien eller berättelsen mer intressant samt vinkla berättelsen så den blir 

målgruppsanpassad. Det är på detta sätt de undersökta hotellen arbetar med sin storytelling. 

 

De effekter som vi i undersökning kan spåra hos de responderande hotellen presenteras nedan. 

Punkterna 1 och 2 är de tydligaste effekter vi kunnat urskilja då samtliga respondenter nämnt 

dessa, och de är:   
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1. Varumärkesuppbyggande och företagsprofilstärkande,  

2. kundtillströmning, 

 

De effekter som anges i punktlistan nedan har kommit fram i diskussion med respondenterna, 

dock nämnde inte alla dessa effekter och de presenteras därför utan inbördes ordning. 

 företaget internt kan stå på gemensamma värderingar, 

 god differentieringsstrategi, 

 bidrar till word-of-mouth, 

 förtroendeskapande mellan kund och företag, 

 fördelaktig marknadsföringskanal mot konkurrenter, 

 skapar nyfikenhet,  

 samt kundnöjdhet. 

 

Vi kan efter omvärldsspaningen och samtal med respondenter urskilja att om ett hotell vill 

skapa word-of-mouth kring sig, är storytelling ett bra och kostnadseffektivt sätt. Storytelling 

är alltså en viktig marknadsföringskanal som används både externt och internt då det hjälper 

en verksamhet att differentiera sig. Trots att vi ser storytelling som ett effektivt 

marknadsföringssätt, kan vi inte urskilja att de uttalade effekterna i undersökningen kommer 

just från storytelling då detta kan komma från andra faktorer, såsom hotellets läge eller 

prissättning.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Storytelling är ett intressant och djupt ämne och det finns många angreppssätt inom området 

som inte behandlats i denna uppsats. Nya frågor har dykt upp under uppsatsens gång som vi 

anser vara intressanta för fortsatt forskning. Då denna uppsats haft ett företagsperspektiv kan 

ett kundperspektiv vara av intresse, då det visar på om hotellens storytelling har påverkat 

gästens val av hotell samt kan ge svar på om effekterna som hotellen uppvisar faktiskt 

kommer från storytellingen eller inte. Man skulle även kunna undersöka om destinationens 

läge eller historik påverkar hotellens val av storytelling samt jämföra hotell i olika städer för 

att urskilja likheter och skillnader. Även jämföra stora hotellkedjor mot mindre boendeformer 

för att se om valet av storytelling faller sig lika eller olika. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjuguide till hotellen 

 

Allmänna och inledande frågor 

 Vilken roll har du i verksamheten? Berätta kort om dig själv och om hotellet.  

 Hur ser din uppfattning om storytelling ut? 

 En bra historia för dig. Vad innehåller den?  

 

Användandet av storytelling i hotellverksamheten 

 Använder ni er av storytelling i er verksamhet? Om ja, berätta gärna. Om nej, varför? 

 Hur valdes er storytelling? Vad vill ni förmedla med er storytelling? 

 Hur kommer storytelling in i er marknadsföring? Intern och/eller extern. 

- I sådana fall, hur? 

- Varför? 

- Har det visat något resultat, positivt/negativt? 

- Någon respons av gästerna? 

 

 Är användandet av storytelling ett medvetet val? 

 Vilka effekter har storytelling gett just ert hotell? 

 

Effekter med storytelling 

 Hur har hotellkvaliteten påverkats av storytellingen? 

 Hur vill ni bli uppfattade av era gäster? Er profil utåt? 

 Hur tror ni att era gäster uppfattar ert hotell? Vilken image? 

 Tror eller vet ni om storytellingen kan/har bidragit till word-of-mouth? 

- Arbetar ni för att skapa word-of-mouth?  

 I litteratur läser man mycket om unikhet - Hur anser ni att ert hotell skiljer sig från 

andra hotell? Finns unikhet? 

 

Allmänt om användande av storytelling 

 Anser ni att storytelling kan fungera som ett marknadsföringsverktyg för att locka till 

sig kunder? Varför? 

 Anser ni att storytelling är en bra metod att stärka sitt varumärke? På vilket sätt? 

 Arbetar ni aktivt med att stärka ert varumärke? Förklara gärna hur. 
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Bilaga 2. Intervjuguide till GTF och Matts Heijbel 

 

 Berätta vem du är, vad du arbetar med och ev. om din verksamhet. 

 

 Hur skulle du definiera storytelling?  

 

 Ser du att storytelling används inom turismnäringen, hotell eller i allmänhet (ev. 

vinklat till Gotland)? Om Ja, berätta ett utvecklat svar, hur används det? Om Nej, hur 

tror du detta kommer sig?  

 

 Ser du några positiva och/eller negativa aspekter kring användandet av storytelling 

inom hotellverksamheterna på Gotland? 

 

 Vad anser du vara fördelaktigt när man väljer att använda sig av storytelling? Vad 

innehåller en bra historia? Finns några nackdelar? 

 

 Tror du/Ser du att det finns några trender att använda sig av storytelling som 

marknadsföringsverktyg? Utveckla gärna. (Är storytelling på uppsving inom 

hotellbranschen?)  

 

 Anser du att det finns några komponenter i en historia som gör den mer slagkraftig 

(exempelvis sanningsgrad eller autenticitet) och har du sett några konkreta exempel på 

företag som vart framgångsrika eller mindre framgångsrika med hjälp av storytelling?  

 

 Är storytelling ett bra komplement som verktyg till de mer traditionella 

marknadsföringsmetoderna? Ja, Nej, Varför? 

 

 Vilka effekter tror du storytelling kan ge en (hotell)verksamhet? 

 


