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STORYTELLING GØR VORES 
BRAND TYDELIGERE

KERNEFORTÆLLING 
& WORKSHOPS
Mød vores kunde energikoncernen 
TREFOR, der i det seneste års tid  
har arbejdet strategisk med  
deres kernefortælling. 
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I energikoncernen 

TREFOR mener man, 

at enhver moderne 

og innovativ virksom-

hed bør sætte sine 

egne gode historier 

på dagsordenen. I 

det seneste år har 

medarbejdere og 

chefer arbejdet stra-

tegisk med storytel-

ling for at styrke kon-

cernens image både 

eksternt og internt 

E fter knap et år med fokus på virksomhedens 
gode historier og den styrende kernefortælling i 
både den interne og eksterne kommunikation, 
oplever energikoncernen TREFOR, hvordan  
begrebet storytelling nu er begyndt at sive hele 

vejen fra topledelsen og ud i de enkelte afdelinger. 
”Medarbejderne i TREFOR Vand bød for nyligt selv ind 

med en god historie. ’Prøv at smage 359 år gammelt vand’ 
sagde de i forbindelse med ’Vandets Dag’ i marts, og det 
viser for alvor, hvordan arbejdet med storytelling og vores 
kernefortælling har gjort virksomheden opmærksom på 
vigtigheden af de gode historier,” siger Bernadette Sparre-
vohn, marketingchef i TREFOR. 

Siden sommeren 2015 har hun arbejdet tæt sammen 
med storytellingbureauet Get Ajour for at få de strategiske 
historier masseret godt ind i TREFOR og for at få koncer-
nen gearet til den nye måde at kommunikere på. 

TREFORs historie begyndte i 1867, hvor det første 
vandværk blev etableret, og særligt de seneste år er kon-
cernen trådt ind på forretningsområder, der ligger ud over 
de klassiske for et forsyningsselskab.

”Ud over el, vand og varme har vi i dag også en lang 
række kommercielle aktiviteter inden for energirådgiv-
ning, energisalg, entreprise, vindmølleparker, telemedi-
cin, køleteknik, el-køretøj, brændselsceller og bredbånd. 
Det er en nyere rejse, og i den forbindelse har vi løbende 
arbejdet med vores image. Vores analyser har vist, at vi 
trods et højt kendskab manglede et bedre indgående 
kendskab til, hvem vi var,” siger Bernadette Sparrevohn.

Hos os hedder det gode historier
Det var her, at begrebet storytelling – eller de gode histori-
er, som TREFOR har valgt at kalde det – blev inviteret  
indenfor. For der var masser af gode historier at finde 
blandt de forskellige forretningsområder i virksomheden, 
men de manglede en fælles retning og en fælles krog. Der-
for opstod behovet for at finde koncernens fælles fortæl-
ling – spørgsmålet var bare, hvordan man skulle gå i gang.

”Get Ajour gav os hele afsættet til arbejdet med storytel-
ling i nogle workshops, der udstyrede os med konkrete 
redskaber til det indledende arbejde. Hvad der er endnu 
mere vigtigt for mig som marketingchef er, at Get Ajour 
har hjulpet os med at italesætte det i hele organisationen, 
så der er kommet fokus på, at de gode historier kan gøre 
noget godt for os. Vores brand var kommet til at fremstå 
utydeligt, fordi vi havde fået så mange kompetenceområ-
der, og det er vi i gang med at ændre – blandt andet ved 
fokus på storytelling,” siger Bernadette Sparrevohn.

Get Ajour har afholdt workshops med ledelsen og der-
efter med en gruppe redaktører og ambassadører, som nu 
er med til at identificere og klassificere de gode historier. 
Når ambassadørerne har fundet frem til dem, sørger grup-
pen af redaktører for, at de kommer ud i resten af virk-
somheden. Ud over workshoppene udarbejdede Get 
Ajour en kernefortællingsrapport, som trak essensen ud af 
hele TREFOR og gav dem en kernefortælling. Den er nu 
den styrende fortælling i alt det, koncernen foretager sig 
– også når det kommer til at finde de gode historier. De 
skal nemlig alle skal passe ind i dens ramme for at kom-
munikationen bliver ensartet og tydelig – hvad enten den 
skal ud eksternt eller i det interne medarbejderblad.
 
Fællesskab opstår i arbejdet med historierne
Dorthe von Qualen er marketingkonsulent i TREFOR og 
er ansvarlig for den ambassadørgruppe, der var på work-
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STORYTELLING SKABER 
SAMMENHÆNG
Energikoncernen TREFOR 
beskæftiger sig med en bred 
palette af kommercielle 
forretninger inden for bæredygtig 
energi, velfærdsteknologi, 
el-køretøjer, kommunikation og 
energitekniske aktiviteter. De 
mange kerneområder bærer hver 
især på gode historier som har 
brug for en fælles krog - og det 
har de fået ved hjælp af 
storytellingens principper. 

“Get Ajour har hjulpet 
os med et meget  
værdifuldt stykke  
arbejde: At finde vores 
fælles fortælling.” 
DORTHE VON QUALEN 
MARKETINGKONSULENT, TREFOR

Bernadette Sparrevohn, 
marketingchef, TREFOR

Dorthe von Qualen,marke
tingkonsulent, TREFOR
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I TREFOR har man nedsat grupper af ambassadører fra forskellige 
dele af virksomheden, hvis job det er at levere de gode historier 
videre til en anden gruppe: Redaktørerne. Denne gruppe viderefor-
midler derefter historierne og sørger for at deres vej gennem 
virksomheden bliver tydelig, så ambassadørene, løbende  
kan se frugterne af deres arbejde. 

shop i storytelling. Derudover er hun også med i den  
redaktionsgruppe, som står for at samle historierne fra 
ambassadørerne op og bringe dem videre ud internt og 
eksternt. Ambassadørerne er spredt ud over hele organi-
sationen, og det er helt bevidst:

”Det betyder selvfølgelig, at vi får nogle kunderettede 
historier ude fra ”marken”, men også at vi får gode for-
tællinger fra regnskabsafdelingen, juridisk afdeling, ind-
købsafdelingen osv., og det er utroligt vigtigt også at få 
de øjne på. Ikke mindst fordi det giver en god fælles-
skabsfølelse,” siger Dorthe von Qualen og tilføjer, at man 
i TREFOR egentlig altid har arbejdet med de gode histo-
rier, men at det nu er blevet okay at bruge tid på det, 
fordi ledelsen prioriterer det – også selv om man sidder 
i regnskabs afdelingen, og det reelt ikke indgår i ens dag-
lige arbejdsopgaver. 

I kølvandet på arbejdet med storytellingen er der iføl-
ge Dorthe von Qualen opstået et helt andet ejerskab om-
kring de gode historier i virksomheden, og selv om hun 
erkender, at de interessante historier ikke altid kommer 

lige let til alle, så har hun kunnet se, at det faktisk ligger 
i maven på langt de fleste at få øje på de vedkommende 
og relevante historier. Når først man har lært at se dem. 

”Rigtig mange af os er blevet opmærksomme på disse 
historier, og det har betydet noget for det generelle hu-
mør i virksomheden. Man kan ikke undgå at blive i bed-
re humør, når man får fortalt nogle gode historier,” siger 
hun og tilføjer, at det øgede fokus på de gode fortæl-
linger også har betydning for de medarbejdere, der dag-
ligt møder kunderne i marken. De kan nu dele de gode 
historier og dermed give et bedre billede af TREFORs 
mange aktiviteter. 

 Ifølge marketingchef i TREFOR, Bernadette Sparre-
vohn, måler marketingafdelingen løbende på, hvor 
mange historier der kommer ud over rampen – både 
eksternt og internt. 

Det er endnu for tidligt at sige, hvad resultatet af ar-
bejdet med storytelling og samarbejdet med Get Ajour 
ender med at blive, men hendes forventning er dog helt 
klar: Historierne vil fremadrettet udspringe af den sam-
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me base i kernefortællingen, og det vil forhåbentlig 
ende med at give et mere ensartet billede af TRE-
FOR både indad- og udadtil. Samtidig forventer 
Bernadette Sparrevohn, at virksomheden vil kunne 
se effekten af storytellingen i en øget medarbejder-
stolthed og et generelt bedre image over tid.Ø



GET AJOUR: VIRKSOMHEDENS VEJ TIL GENKENDELSE
Dette tillæg er planlagt, skrevet og redigeret af Get Ajour, et kommunikationsbureau med fokus 
på storytelling. Vi fortæller om din virksomhed med alle de elementer og virkemidler, som en 
god historie har – og stiller skarpt på de værdier, der gør jer unikke og nemme at huske.

www.værdifortællinger.dk

BANKNORDIK: AMBITIONER TRIVES I FÆLLESSKAB

Det er lyst, ambition og evnen til ikke 
at lade sig begrænse af en beskeden 
størrelse, der er med til at drive  
erhvervslivet frem her i Norden.  
Der ligger en styrke i at være lille,  
innovativ og ambitiøs.

STORYTELLING
Journalistik

Strategi
Rådgivning

STORYTELLING  
VIRKSOMHEDENS VEJ TIL GENKENDELSE
Get Ajour er et kommunikationsbureau med fokus på storytelling. Vi fortæller om 
din virksomhed med alle de elementer og virkemidler, som en god historie har,  
og stiller skarpt på de værdier, der gør jer unikke og nemme at huske.

Historier bliver fortalt, genfortalt, oplevet og  

udlevet længe efter, vi ikke er her længere.  

Husk at sætte dit aftryk. Giv verden din fortælling.   

GET AJOUR VÆRDIFULDE FORTÆLLINGER – LAD OS SIKRE DIT AFTRYK
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GET AJOUR
Kronborg Slot, bygning 17A, 1. 
3000 Helsingør 
Danmark 

Mail:   info@getajour.dk
Web:  www.værdifortællinger.dk
Telefon:   +45 20 68 69 34
facebook/twitter: Get Ajour/@avilgaard


