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Sammanfattning 

 

Titel:  Kommunikationens betydelse för samspelet mellan 

identitet och image – En fallstudie av ASM Foods 

AB 

Författare:   Viktoria Nikkinen och Eva-Lotta Thörngren 

Handledare:   Olga Yttermyr 

Nyckelord: Företagsidentitet, intern kommunikation, intern 

marknadsföring, företagsimage, integrerad 

marknadskommunikation (IMC) 

Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka 

kommunikationens betydelse för samspelet mellan 

identitet och image och hur detta uppfattas av 

ledning, medarbetare, kunder och agenter. 

Referensram: Vi har i denna studie beskrivit vad identitet är utifrån 

bland annat Balmer och Greysers (2002) teori om 

multipla identiteter. Vidare tillämpas teorier kring 

intern kommunikation och intern marknadsföring för 

att belysa deras betydelser för den interna bilden. 

Utöver denna interna bild beskriver vi även vad 

image är och vilken betydelse den integrerade 

marknadskommunikationen har för dess uppfattning. 

Empiri:  Vår empiri baseras på en semi-strukturerad intervju 

med en person ur ASMs ledningsgrupp samt 

enkätstudier med medarbetare, kunder och agenter. 

Vi har även studerat företagets hemsida. 

Slutsats:  Vi kommer fram till att ASMs identitet 

överensstämmer med ASMs image. Företaget har en 

väl fungerande extern kommunikation, men uppvisar 

interna brister i kommunikationen. 
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1. Inledning 

I det här avsnittet kommer vi att introducera vårt forskningsområde. Vidare kommer vårt syfte 

och våra frågeställningar att presenteras. Avsnittet kommer att avslutas med definitioner som 

kommer att användas längre fram i studien. 

1.1. Bakgrund och problemställning 

Kommunikation är något som människor dagligen ägnar sig åt i olika sammanhang. Innan vi 

började vår studie hade vi genom tidigare studier en uppfattning om kommunikationens 

betydelse för marknadsföring och organisation. Som en fortsättning på detta funderade vi på 

kommunikationens betydelse för ett företag. Vi blev intresserade av att titta närmare på vad 

teorierna säger och om det fanns någon empirisk anknytning till dessa frågor. Frågorna vi var 

intresserade av var hur samspelet mellan identitet och image såg ut, men också vilken 

betydelse kommunikationen hade för dessa två begrepp. Inom livsmedelsbranschen är det 

vanligt att använda sig av business-to-business (B2B)-relationer. För att dessa relationer ska 

bära frukt krävs en god kommunikation. Det gjorde livsmedelsbranschen till en intressant 

bransch att studera. Mycket av den forskning som bedrivs kring B2B-företag fokuserar nästan 

enbart på den externa kommunikationens betydelse. Vi var intresserade av att studera den 

interna kommunikationens betydelse inom ett medelstort företag i livsmedelsbranschen. 

Grunden i vårt resonemang var att det finns ett symbiotiskt samband mellan den interna och 

externa kommunikationen i den här typen av företag. 

I vår studie har vi valt att titta på en svensk underleverantör i livsmedelsbranschen. I Sverige 

är livsmedelsbranschen den fjärde största industribranschen, mätt efter antalet årsanställda. 

Branschen sysselsätter ungefär 56 000 personer i drygt 2 200 företag. Industrin är den mest 

geografiskt spridda industrin i Sverige och omsätter 170 miljarder kronor varav exporten står 

för 50 miljarder kronor. Det som utmärker livsmedelsbranschen i jämförelse med andra 

branscher är att efterfrågan på dess produkter är mer konstant över tiden än vad den är i andra 

branscher (Livsmedelsföretagen, 2012). Den underleverantör vi har valt att studera heter 

ASM Foods AB (nedan kallat ASM). ASM tillverkar och utvecklar sylt- och 

chokladprodukter till mejeri-, glass-, bageri-, konfektyr och dessertindustrin.  

Vi har valt att fokusera vår studie på kommunikation i företaget då det enligt Keyton (2005) 

och Holm (2002) är nödvändigt med en god kommunikation för att ett företag ska kunna 

existera. Det spelar ingen roll hur genial produkt eller tjänst som ett företag erbjuder om 

företaget inte lyckas förmedla att produkten eller tjänsten existerar. För att nå ut till kunden 

med ett erbjudande krävs målmedveten kommunikation för att differentiera sig från sina 

konkurrenter. Det som kommuniceras till kund är företagets identitet som i sin tur leder till 

kundens bild av företagets image. Identiteten skapas genom företagets grundvärderingar och 

vision i syfte att skapa en positiv känsla och bild av det egna företaget. Hur ledningen 

kommunicerar sin bild av företaget får betydelse för hur bilden uppfattas av kund och 

medarbetare. Om det finns brister i kommunikationen ökar risken att företaget inte lever upp 

till sina löften (Wilson et al, 2008). Vi vill studera hur denna kommunikation ter sig i 

verkligheten. Vad är det som kommuniceras och hur uppfattas det? Vad kan det leda till om 
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inte företaget kommunicerar en samstämmig bild till medarbetare och intressenter? Vid 

kommunikationsbrist – vad får det för konsekvenser för identitet och image?  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka kommunikationens betydelse för samspelet mellan 

identitet och image och hur detta uppfattas av ledning, medarbetare, kunder och agenter.  

För att besvara syftet har vi valt att utgå från följande frågeställningar, då vi finner dem 

intressanta ur ett teoretiskt perspektiv:  

 Vilka likheter/skillnader finns mellan ledning, medarbetare, kunder och agenters 

uppfattning av ASMs identitet och image? 

 Hur uppfattar kunder och agenter den externa kommunikationen? 

 Hur uppfattar medarbetare och ledning den interna kommunikationen? 

1.3. Introduktion av fallföretag 

ASM Foods AB är ett B2B-företag, vilket är vanligt i livsmedelsbranschen, som utvecklar, 

tillverkar och säljer livsmedelsingredienser såsom sylt- och chokladprodukter till 

livsmedelsindustrin. ASM kan genom sin kompetens utveckla det kunden kräver och önskar i 

form av specialanpassade livsmedelsingredienser. Företaget har funnits sedan 1932 och ingår 

i den danska Givesco-koncernen (ASM, företaget, 2012). ASMs kunder återfinns i Norden, 

Europa, USA samt andra utvalda marknader, vilket innebär att drygt hälften av ASMs 

produktion går på export. I vår studie nämner vi både kunder och agenter. Med kunder avser 

vi kunder som återfinns på den svenska marknaden medan agenter agerar på den europeiska 

marknaden och i USA.  Företagets affärsidé är ”Vi på ASM Foods finns till för att skapa 

smakupplevelser och matglädje för konsumenter och framgång för våra intressenter” och 

företagets vision är ”Vi ska vara europeiska kunders självklara val när det gäller att utveckla 

morgondagens produktidéer och ingredienser till mejeri, glass, bageri, konfektyr och 

desserter” (ASM, vision och affärsidé, 2012). ASMs omsättning uppgick 2011 till 386 

miljoner kronor och vinsten till 8 miljoner. En av studiens författare arbetar i företaget som 

produktutvecklare. I sin roll utvecklar, anpassar och implementerar hon sylt- och 

chokladprodukter till företagets olika kundsegment.  

1.4. Definitioner 

Här presenteras vilka definitioner som används i vår studie för att öka förståelsen för läsaren.  

1.4.1. Teoretiska definitioner 

B2B B2B är en marknadsstrategi som beskriver relationen mellan 

företag. Relationen mellan företag och konsument kallas då B2C 

(business-to-consumer). B2B företag har en låg 

standardiseringsgrad där företagen ser sig som samarbetspartners 

vid utveckling av nya produkter. Produkter inom B2B-relationer är 

ofta tjänstedominerad eftersom produkterna är komplexa. Industrin 

kräver funktionella, innovativa och anpassade produkter för 
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vidareförädling i nästa produktionsled (Kotler et al, 2009; Baines 

et al, 2008). 

Word-of-mouth    Word-of-mouth betyder att kunder eller potentiella intressenter 

pratar om företaget, både i positiva och negativa ordalag (Kotler et 

al, 2009). 

1.4.2. Empiriska definitioner 

FIE  Fi Europe är en global mötesplats där olika aktörer i världens olika 

livsmedelsingrediensföretag kan knyta och hålla kontakt. Genom 

denna mässa aktörerna hålla sig uppdaterade på nyheter inom 

branschen, besöka konferenser, delta i seminarier och stärka 

kundkontakter. Mässan inträffar vartannat år i olika europeiska 

storstäder som London, Paris och Frankfurt (Fi Europe, 2012). 

CRM Customer relationship management – en databas för 

kundinformation som hjälper företaget att skräddarsy erbjudanden 

och budskap till kunden (Kotler et al, 2009). 

Stormöten Möten som hålls med ledning och samtliga medarbetare 3-4 ggr/år 

efter styrelsen för företaget haft möten. Vid mötet redovisas 

ekonomisk information, större projekt och annan aktuell 

information. (ASMs interna dokument) 

Livsmedelsingrediens Med livsmedelsingrediens menar vi i den här studien de produkter 

ASM utvecklar och tillverkar till livsmedelsindustrin. Det kan vara 

allt från sylter till mejeriindustrin, choklad till bageriindustrin till 

strössel och chokladsåser som konsumenten köper i glasskiosken. 

1.5. Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av vårt problemområde och här presenteras också syftet 

med den här studien. I kapitel 2 beskrivs hur studien har genomförts och vilka metoder som 

ligger till grund för den empiri som presenteras senare i uppsatsen. I kapitel 3 skapas den 

teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för vår analys av empirin. Här presenteras 

teorier om identitet, image och kommunikation. I kapitel 4 presenteras det empiriska resultatet 

som senare analyseras i kapitel 5 utifrån den teoretiska referensramen. Uppsatsen avslutas 

med kapitel 6, där vi presenterar våra slutsatser, egna reflektioner och förslag till fortsatt 

forskning. 
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2. Metod 

I det här avsnittet beskrivs vilka metoder som har används vid undersökningen för att få svar 

på de frågor vi ställt oss. Vi beskriver hur vi har gått tillväga samt vilka våra 

undersökningsobjekt är. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion. 

2.1. Litteraturförstudie 

En litteraturförstudie genomfördes inledningsvis genom att söka på ordet identitet. Där fann 

vi till en början litteratur kring organisationsidentitet. När vi studerade 

organisationsidentitetsbegreppet närmare fann vi att det vi sökte var företagsidentitet. Det 

gjorde att vi fortsatte vår sökning inom det fältet. Organisationsidentitet och företagsidentitet 

är två begrepp som är nära besläktade men där organisationsidentitet snarare fokuserar på 

organisationskultur och ledarskap medan företagsidentitet mer länkas samman med vad ett 

varumärke står för. Vi insåg att företagsideniteten låg oss närmare till hands än vad 

organisationsidentitet gjorde för att uppfylla vårt syfte. Vi fördjupade oss i företagsidentitet 

och fortsatte därefter vår sökning efter intern och extern kommunikation för att se vilken 

betydelse dessa begrepp har för identitet. För att få en mer heltäckande bild av ett företag 

sökte vi artiklar och teorier kring image. Det gjorde vi för att kunna beskriva hur ett företags 

omvärld uppfattar det specifika företaget. Den här fördjupningen gjorde att vi fann relevanta 

teorier och modeller för vår referensram. För att ytterligare öka vår kunskap studerade vi 

tidigare publicerad forskning inom områdena företagsidentitet, företagsimage och 

kommunikation. Vi samlade in vårt material genom att söka i forskningsdatabaser som 

Business Source Premier och Emerald, där vi sökte på ord som ”Corporate identity”, 

”Corporate image”, ”Internal marketing” och ”Integrated Marketing Communication (IMC)”. 

Från en del av artiklarna har vi också letat upp originalkällan och därefter använt oss av den. 

Detta har vi gjort för att skapa oss en bild och en djupare förståelse för vår teoretiska 

utgångspunkt samt för att kunna basera våra resultat på den tidigare forskningen inom 

områdena.  

2.2. Val av undersökningsobjekt 

Valet av ASM som undersökningsobjekt grundar sig på att en av studiens författare arbetar 

inom företaget. Studien är inte beställd av företaget och vi saknar därför kunskap om hur 

resultatet av studien kommer att användas i framtiden. Den anställda författaren räknas inte 

med i antalet anställda och deltar inte heller i enkätundersökningen. Vi är medvetna om risken 

för omedveten subjektiv tolkning av analysresultat till följd av personliga uppfattningar vid 

värdering av analysresultat. ASM är en underleverantör i livsmedelsbranschen som utvecklar 

och tillverkar livsmedelsingredienser till företag av mycket skiftande storlek i både Sverige, 

Europa och delar av övriga världen. Detta kan göra att ASM kan uppfattas av sina kunder på 

olika sätt. I Sverige ses ASM som ett relativt stort företag medan det ur europeiska mått är ett 

litet nischföretag. 

Det forskningsområde vi har valt för vår undersökning – identitet, image och kommunikation 

– gör att ASM blir ett spännande företag att studera. Det är viktigt att ASM har en identitet 

och image och att den kommuniceras oavsett om den syns mot slutkund eller inte. Vi menar 

att medarbetare behöver svar på vem hon är i en organisation på det sätt som Lievens et al. 
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(2007) beskriver, det ger medarbetaren en form av social identitet. Identiteten som beskrivs av 

Cornelissen et al. (2007) är också något som särskiljer ASM från sina konkurrenter och ger 

företaget en legitimitet för sina ägare och sin omvärld. Gray & Balmer (1998) har skapat en 

modell som beskriver grunderna för företagsidentitet, kommunikation, image och slutligen 

rykte. Med ett konsistent uppträdande över en längre period uppstår ett rykte, word-of-mouth, 

som kan skapa konkurrensfördelar för företaget (Kotler et al, 2009). 

2.3. Vetenskaplig ansats och undersökningsmetod 

Inom vetenskapsteorin finns det två olika synsätt på vetenskap, positivism och hermeneutik. 

Positivismen strävar efter att finna den absoluta sanningen och skapa en så säker kunskap det 

bara är möjligt (Thurén, 2007). Inom hermeneutiken däremot strävar forskaren efter att förstå 

sina resultat. Då tolkningen påverkas av tolkarens värderingar och förförståelse, samt 

kontexten av det som studeras, blir det svårt att uppnå intersubjektivitet. Det innebär att det är 

svårt att generalisera resultaten (Thurén, 2007). Förförståelse i vårt fall ligger i att en av 

författarna arbetar inom ASM och har lång erfarenhet inom branschen. Den erfarenheten har 

gett en stor förståelse av företaget och vikten av att kunna kommunicera med varandra. 

Hennes förförståelse kompletterades med den andra författarens erfarenheter inom den 

akademiska världen och av service- och tjänsteföretag. Den kombinationen har lett till att 

författarna kompletterade varandra på ett bra sätt.  

Grunden för vår vetenskapssyn ligger inom det hermeneutiska synsättet, då vi ville kunna 

tolka vår empiri. Vi använde oss av en deduktiv ansats för att vi ville undersöka om teorierna 

och det vi undersökte stämde överens. Strategin vi använde oss av var en flerfaldig 

forskningsstrategi genom att vi har valde att använda oss av en kombination av kvalitativt och 

kvantitativt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2005; Bryman, 2011). Vi dubbelkontrollerade 

metoderna med hjälp av triangulering för att öka validiteten i undersökningen (Bryman & 

Bell, 2005; Bryman, 2011). Vi ansåg att dessa undersökningsmetoder gav oss det bästa 

underlaget för våra frågor. Genom att kombinera en kvalitativ undersökningsmetod med en 

kvantitativ undersökningsmetod räknade vi med att få en mer heltäckande kunskap för att 

besvara våra frågeställningar. Det ökade även trovärdigheten och reliabiliteten i 

undersökningen. En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod frammanade en 

mångfald i åsikter hos respondenterna.  

Studien har en deskriptiv inriktning då vi ville förklara och beskriva hur ASMs identitet 

uppfattades och hur väl den stämde överens med hur kunder och agenter uppfattade ASMs 

image. Genom att vi använde oss av en fallstudiedesign kunde vi använda oss av både 

kvalitativa och kvantitativa data för att utvärdera vår teoribildning (Merriam, 1994). Vi 

inledde studien med en semistrukturerad intervju med en person i ASMs ledningsgrupp för att 

spegla ledningens bild av företaget. Därefter kombinerade vi studien med enkäter till 

medarbetare, kunder och agenter. Vi ansåg att en kvantitativ enkätstudie var ett bra sätt att 

fånga upp en statisk bild av identitet och image eftersom vi ville fånga en ögonblicksbild över 

hur verkligheten för tillfället såg ut på företaget.   
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2.4. Datainsamling 

Innan vi utförde vår intervju med en person ur ASMs ledning, studerade vi både interna 

dokument och företagets hemsida i syfte att bilda oss en uppfattning av företaget. Genom den 

förförståelse som ena författaren av den här studien har, var de viktigt att informera och låta 

den andra författaren få en uppfattning av företaget utifrån vad som förmedlades inom 

företaget och vad som publicerades av företaget. Vi hade tillstånd av ledningen att ta del av 

alla dokument vi hade behov av för att uppnå vårt syfte. (ASMs interna dokument) 

Våra primära data har samlats in genom en semistrukturerad intervju med en person i 

ledningsgruppen hos ASM, där intervjuns syfte var att få ledningens bild av företaget. Efter 

intervjun skapades underlag för våra enkätstudier, baserade på intervjusvaren. En enkät 

skapades till medarbetarna på ASM, för att få deras bild av företaget och hur de såg på den 

interna kommunikationen och en webbaserad enkät skapades till kunder och agenter där vi 

ville fånga den externa bilden av företagets image och kommunikation. Utöver detta har även 

interna dokument och ASMs hemsida studerats. 

2.5. Intervju 

Vår intervju med en person ur ASMs ledning ägde rum den 18 april 2012 på hans kontor i 

anslutning till ASMs produktionsanläggning i Mjölby. Intervjun var utformad som en 

semistrukturerad intervju där frågorna var formade enligt ett intervjuschema (Intervjumall, se 

bilaga 1). Varefter frågorna ställdes fick han fritt svara på dessa. Frågorna utgick och byggdes 

från de forskningsfrågor vi valt att arbeta kring. Intervjuunderlaget användes därefter som 

grund till den enkät vi skapade och som senare delades ut till agenter, kunder och 

medarbetare. För att undvika underförstådda svar, valde vi att den person som inte arbetar vid 

ASM ställde intervjufrågorna. Intervjun tog 40 minuter och spelades in med hjälp av diktafon. 

Den inspelade intervjun transkriberades därefter och tolkades.  

Vid en kvalitativ forskningsstrategi är intervju en vanlig metod, vilket framgår av Bryman 

(2011). Vid kvalitativ forskning är forskaren intresserad av intervjupersonens uppfattning om 

ett ämne vilket ger fylligare och rikare svar på våra frågor. En semistrukturerad intervju är 

flexibel till sin art men innehåller ändå vissa förutbestämda frågor som respondenten har stor 

frihet att svara på utifrån sin egen person. Bryman (2011) påpekar också att kritiken mot den 

kvalitativa forskningen bland annat består i att intervjutillfället skapar en hierarkisk relation 

där respondenten hamnar i underläge i förhållande till intervjuaren och att informationen inte 

går att generalisera. 

2.6. Enkäter 

Efter intervjun såg vi ett behov att komplettera den interna bilden från vår intervjuperson med 

vad medarbetarna tyckte, vilket gjorde att vi bestämde oss för att genomföra en enkät med 

samtliga medarbetare baserad på intervjuunderlaget. Vår medarbetarenkät genomfördes under 

vecka 17, 2012, där varje anställd som var närvarande på företaget blev tilldelad en enkät, av 

totalt 124 anställda, valde 110 personer att svara. För att garantera anonymitet, slog vi ihop 

vissa avdelningar som; marknad, administration, POMT (planering, order, material och 

transport) med varandra och verkstad slogs ihop med lager. Orsaken till att vi slog ihop vissa 

avdelningar var för att garantera anonymiteten för respondenterna då dessa avdelningar har få 
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medarbetare. Enkäten fylldes i på plats och samlades in i direkt anslutning till att de blivit 

ifyllda. Enkäten var utformad med 10 frågor. Två frågor var av allmän karaktär, en fråga 

bestod i att markera ord som medarbetarna förknippade med ASM, sex frågor var utformade 

med graderingsskalor och slutligen avslutades enkäten med en övrig fråga 

(Medarbetarenkäten, se bilaga 2). Enkäten utformades med slutna frågor, där respondenterna 

fick skatta svaren på en skala 1-5, där 1 motsvarade stämmer absolut inte och 5 motsvarade 

stämmer utmärkt. Frågorna var utformade med svaralternativen horisontellt presenterade 

(Bryman & Bell, 2005). Varje fråga var tematiserade och innehöll fyra-fem olika påstående 

som respondenterna skulle ta ställning till. Anledningen till att slutna frågor valdes, var för att 

underlätta kodandet av svaren vid sammanställningen. Enkätundersökningen skedde under 

företagets högsäsong då det är ett högt och intensivt tempo i hela företaget.  

Vår webbaserade enkät skickades ut till 10 kunder och åtta agenter. Enkäten bestod av frågor 

om hur de definierade ASM och hur de uppfattade ASMs kommunikation (Kundenkät, se 

bilaga 3). Även här använde vi oss av slutna frågor med en skala 1-5. Frågorna var utformade 

med horisontella svaralternativ, på samma sätt som i medarbetarenkäten (Bryman & Bell, 

2005).  

En vanlig metod inom kvantitativ forskningsstrategi är enkäter, vilket framgår av Bryman 

(2011). Vid kvantitativ forskning är forskaren intresserad av skattningar av olika faktorer i en 

frågeställning och forskaren vill ha svar på varför någonting är på ett visst sätt. Som Bryman 

(2011) beskriver finns det fördelar med enkäter till exempel om respondenterna finns 

geografisk på olika platser sparar enkäter både tid och pengar. Dessutom går det snabbare att 

sammanställa enkäter än intervjuer. Intervjuaren påverkar inte heller respondenten oavsiktligt. 

Enkäter kan besvaras när respondenten har tid och möjlighet medan en intervju kräver närvaro 

vid en förutbestämd tid. Bryman (2011) tar också upp negativa aspekter vid användandet av 

enkäter till exempel om en respondent har någon fråga i samband med undersökningen finns 

ingen som kan bistå med svar. Möjlighet att fördjupa svar genom uppföljningsfrågor saknas 

vid enkäter. Antalet frågor vid enkäter är begränsat då respondenter blir trötta och hellre 

avstår att svara än att svara på många frågor. Enkäter ger större bortfall än vad intervjuer gör.  

2.6.1.  Urval och bortfall 

Urvalet som ligger till grund för medarbetarenkäten var ett bekvämlighetsurval, vi valde att ge 

enkäten till alla som närvarade just de två dagarna vi delade ut enkäten. Dessutom hade vi 

tillgång till alla medarbetare. Av totalt 124 medarbetare, svarade 110 stycken på vår enkät. Vi 

fann det urvalet som det bästa sättet att fånga den interna identiteten och kommunikationen på 

(Bryman & Bell, 2005). Vid bekvämlighetsurval är sannolikheten att få en hög svarsfrekvens 

stor. Även om resultaten visar sig vara väldigt intressanta är nackdelen med urvalstypen att 

forskaren inte kan generalisera resultaten eftersom att det inte går att säga vilken population 

urvalet representerar (Bryman & Bell, 2005). Resultatet visade en svarsfrekvens på 89 % 

bland medarbetarna. En svarsfrekvens högre än 70 % är bra medan en svarsfrekvens över 85 

% utmärkt enligt Bryman (2011). 

Vid vår kundenkät blev vi tilldelade ett antal kunder och agenter från ASMs 

marknadsavdelning. Varför det blev just de kunderna och agenterna, var för att vi skulle få ett 
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mindre urval från de olika affärsområdena. Även här var det ett bekvämlighetsurval, dock ett 

sådant vi inte kunde styra över. Här hamnade svarsfrekvensen på 78 %. 

Det externa bortfallet bestod av 14 personer som inte var närvarande eller valde att inte svara 

på medarbetarenkäten. I kund- och agentenkäten hade vi ett externt bortfall på fyra 

respondenter som av någon anledning valde att inte svara. 

Det interna bortfallet bestod av respondenter som har arbetsledande uppgifter med 

personalansvar valde att inte kryssa i det svaralternativet, utan kryssade i den 

avdelningskategori de tillhörde.  

2.7. Forskningsetiska principer 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer från 2002, som beskriver fyra 

olika huvudkrav vi i får roll som forskare måste ta hänsyn till. Dessa fyra huvudkrav är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att vi måste upplysa våra undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i studien samt deras möjligheter till att avstå sitt deltagande. (Vetenskapsrådet, 2002) 

För att uppnå det här kravet blev alla deltagare upplysa om hur vi skulle använda svaren på 

våra frågor. I medarbetar- och kund/agentenkäten bifogades ett följebrev där syftet med studie 

och hanteringen av deltagaruppgifter kom deltagarna till känna. Personen från ledningen som 

blev intervjua fick samma information, fast i muntlig form. Intervjupersonen gav sitt 

medgivande till publicering av namn och position, men för att garantera anonymiteten bland 

alla deltagare valde vi att anonymisera även intervjupersonen.  

Samtyckekravet innebär att deltagarna självständigt får bestämma om de ville delta eller inte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det uppfylldes genom att deltagarna blev tillfrågade om de ville 

delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter i en undersökning ska betraktas med 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att 

ingen utomstående kan ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav uppfylldes 

genom att enkäterna efter undersökningens slut kommer att förstöras för att garantera 

konfidentialiteten och anonymiteten. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som är insamlade får användas endast i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Det uppfylls i vår studie genom att vi inte kommer 

att utelämna några uppgifter om vare sig medarbetare, kunder, agenter eller ledning till tredje 

part.   

2.8. Metoddiskussion 

Vi använde oss av en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod vilken vi ansåg vara 

den bästa metoden att få svar på våra frågor. Det finns både för- och nackdelar med en 

kombinerad forskningsstrategi. De kan i många fall komplettera varandra för att belysa 

samma sak ur olika synvinklar. Vi kände att intervjun och medarbetarenkäten gav oss en bra 

bild av de interna förhållandena. Det som kunnat berika undersökningen ytterligare hade varit 
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om vi använt oss av exempelvis fokusgrupper bland medarbetarna för att få en djupare bild 

över hur identiteten och kommunikationen upplevdes. För att kunna garantera anonymiteten 

bland medarbetarna och att få så ärliga svar som möjligt, valde vi att en enkät räckte som 

underlag. Med facit i hand kan vi konstatera att distribution av enkäter till kunder och agenter 

inte gav oss det djup i vår studie som vi eftersträvade. I detta fall hade intervjuer gett oss en 

bättre bild för vår frågeställning. 

Att enbart använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, tror vi hade kunna hjälpa oss att öka 

i förståelsen för hur kommunikationsflöden, identiteten och imagen såg ut men vi valde trots 

det den kombinerade forskningsstrategin.  

Vi är medvetna om att vår studiedesign gör att den inte kommer att kunna generaliseras och 

det var inte heller vårt huvudsakliga syfte. Vi ville skapa oss en bild över hur identiteten såg 

ut och hur väl den stämde överens med imagen. Dessutom ville vi skapa oss en 

ögonblicksbild över hur situationen såg ut just då och vi hade inte för avsikt att se hur den har 

varit eller spekulera i hur den skulle kunna se ut i framtiden. Vi är medvetna om att både 

identitet och image är något som skapas över en längre tidsperiod men att vi trots det valt att 

studera det vi kallar en ögonblicksbild.  
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3. Referensram 

I det här avsnittet kommer de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för vår 

kommande diskussion att presenteras. Avsnittet ska skapa en förståelse för de resonemang 

som förs genomgående i de kommande delarna av studien. Nedan presenteras teorier om 

företagsidentitet, intern kommunikation, företagsimage och extern kommunikation. 

3.1. En vägledning genom referensramen 

I det här avsnittet kommer vi att behandla teorier kring identitet, intern kommunikation, 

image och extern kommunikation. Identitetsteorierna kommer att användas för att kunna 

definiera vad en identitet är och teorierna kommer att appliceras på hur ledningen och 

medarbetarna upplever ASMs identitet. Vi har valt teorierna för att kunna belysa den interna 

bilden av ASM. När identitetsteoriavsnittet är avslutat bygger vi vidare med teorier kring 

intern kommunikation för att belysa hur de interna kommunikationsflödena ser ut och vilken 

betydelse de har för identitetsskapandet. Detta beskrivs genom ett teoriavsnitt om intern 

marknadsföring. Dessa delar har vi valt för att kunna beskriva de interna förhållandena på 

ASM. 

För att komplettera identitetsteorierna med en extern bild har vi valt att titta på vad image är 

och hur den upplevs bland ASMs kunder och agenter. Teorier kring image presenteras för att 

kunna ge en tydlig bild av vad image innebär och vilken betydelse image har för identiteten. 

För att sätta imagen i sitt sammanhang har vi valt att titta på teorier kring extern 

kommunikation och då främst integrerad marknadskommunikation och dess betydelse för 

imageskapandet. 

Därefter presenteras en teori som belyser kommunikationens betydelse för samspelet mellan 

identitet och image. Teorin vi valt beskriver tydligt vikten av att en fungerande 

kommunikation kan leda till konkurrensfördelar för företaget. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur vi har valt att använda teorierna i vår analys. 

3.2. Identitet och dess betydelse 

Dowling (2001) och Margulies (1977) definierar identitet som de symboler och den termologi 

ett företag använder sig av för att identifiera sig själva. Identitet innehåller allt från namn, 

logo, slogans till hur företaget fungerar i det dagliga arbetet. Holm (2002) och Gray & Balmer 

(1998) använder en liknande definition där de menar att identiteten speglar företagets 

självbild och allt vad företaget står för, det som är unikt för företaget.  

Balmer & Greyser (2003) beskriver också identitet som något nödvändigt, då den är en del av 

ekvationen till en lyckad kommunikation. Lievens et al. (2007) menar att en organisations 

identitet är en specifik form av social identitet, där medlemmarna identifierar sig med 

organisationen. Identiteten ligger på en kognitiv nivå för att skapa tillhörighet till en 

organisation. Identiteten svarar på frågan: ”Vem är jag?” och den frågan anses vara kärnan i 

en organisations identitet.  

Bernstein (1985) menar att ett företags identitet måste hanteras med varsamhet. I rätt händer 

fungerar identitet som ett verktyg för både ledning och företag, men i fel händer kan den vara 
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skadlig för företagets helhet. Identitet bör ses som en ledstjärna, en påminnelse om vad 

företaget står för. Den är inte enbart något som står på en förpackning utan den är en ständig 

påminnelse om det företaget arbetar efter och står för. Det är därför den materiella delen av 

identiteten, som namn och logo, är en modell för den immateriella delen av identiteten, när 

företaget presenterar sig för sina många intressenter i olika sammanhang. Hur företaget 

presenterar sig, tolkas utifrån dess identitet och det är den som ligger till grund för hur 

företaget identifierar sig internt och externt. Identiteten har även ett övergripande syfte och 

det är att ena företaget och se till att varje anställd förstår innebörden av vad företaget står för. 

(Bernstein, 1985) När vi talar om identitet i den här undersökningen menar vi hur ASMs 

grundvärderingar och immateriella ting upplevs av ledning och av medarbetare. 

3.2.1. Balmer och Greysers multipla identiteter 

Balmer & Greyser (2002) presenterar i sin artikel ”Managing the multiple identities of the 

corporation” fem olika typer av identiteter som ett företag måste ta hänsyn till; den faktiska, 

den kommunicerade, den uttänkta, den ideala samt den önskade. Dessa fem identiteter skapar 

ett stjärnmönster (se figur 1) där alla identiteter är beroende av varandra. Företag måste ta 

hänsyn till dessa olika identiteter då det kan uppstå dissonans mellan dem, vilket i sin tur kan 

vara skadligt för företaget (Balmer & Greyser, 2002). Av dessa typer av identiteter kommer vi 

att tillämpa teorierna kring den faktiska, den kommunicerade och den önskade identiteten;  

Den faktiska (actual) identiteten: innebär hur företagets självbild ser ut för närvarande. Den 

skapas av ett antal olika element som inkluderar bland annat ägarskap, ledarstil, 

organisationsstruktur och det totala affärsuppträdandet. Den innefattar också de värderingar 

som finns hos ledning och medarbetare. 

Den kommunicerade (communicated) identiteten: kommer huvudsakligen fram genom den 

planerade marknadskommunikationen. Det är främst reklam, sponsring och publika relationer 

(PR) som ingår i den kommunicerade identiteten. Den skiljer sig från den icke-kontrollerade 

kommunikationen som består av till exempel word-of-mouth och media kommentarer. 

Den eftersträvade (desired) identiteten: är ledningens vision av företaget. Även om den här 

identiteten ofta misstas för att vara praktiskt taget identisk med den ideala identiteten härrör 

de från olika källor. Den ideala identiteten uppstår normalt efter en period av forskning och 

analys medan den önskade identiteten har sitt ursprung från den vision som förmedlas genom 

VD:ns  personlighet och ego mer än en rationell bedömning av företagets faktiska identitet 

inom en viss tidsram. (Balmer & Greyser, 2002) 
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Figur 1: Balmer och Greysers multipla identiteter Källa: Balmer & Greyser, 2002 

3.3. Intern kommunikation och dess betydelse  

Keyton (2005) menar att en organisation inte kan fungera utan kommunikation. Med det 

menar hon att affärskommunikation, som är en del av organisationskommunikationen, 

inkluderar all formell kommunikation som rapporter, webbsidor och den kommunikation 

företaget använder för att leda och styra företag. Keyton (2005) menar att ett meddelande inte 

kan vara något lösryckt mening utan att mottagaren tolkar meddelandet utifrån den tidigare 

informationen hon har. Kommunikation är inte bara en förmedling av information, utan också 

en förmedling av idéer, attityder och värderingar Keyton poängterar att kommunikation inte 

enbart är ledningens ansvar, utan också att medarbetaren har ett ansvar att göra något 

meningsfullt av den information de fått genom kommunikation (Keyton 2005). 

Berry och Parasuraman (2000) menar att medarbetare är som interna kunder för företaget då 

de köper företagets visioner. Det betyder att det ledningen säljer till sina medarbetare är 

företagets visioner och värderingar, dessutom skapar företaget mål för medarbetarna. Mål som 

ska visa vilken ambitionsnivå företaget har. Detta sker genom kommunikation till 

medarbetarna. Genom att studera det som företaget primärt säljer, kan det beskrivas som 

relationer mellan kunder och medarbetare som de bygger tillsammans. I andra hand är det 

produkter som säljs. Dessa relationer är grunden i intern marknadsföring.  

För att medarbetare ska förstå och arbeta aktivt med de mål som företaget sätter upp måste 

medarbetarna få en förståelse för hur hans/hennes delaktighet skapar framgång för företaget. 

Om medarbetarna inte känner detta blir det svårt att hålla dem motiverade. Några alternativ 

till att öka motivationen hos medarbetarna kan vara utbildning och träning. Detta ska ske 

kontinuerligt, inte genom punktinsatser (Berry & Parasuraman, 2000).  

3.3.1. Horisontell och vertikal kommunikation 

Wilson et al (2008) betonar att kommunikation kan ske både vertikalt och horisontellt i en 

organisation. Vid vertikal kommunikation kommuniceras olika budskap både nedåt och uppåt 

genom hierarkiska nivåer. Det är viktigt med formell kommunikation från ledning genom 

exempelvis nyhetsbrev, intranät och olika typer av möten. En viktig del, anser Wilson et al. 

(2008), är att hålla medarbetarna informerade om det som förmedlas till företagets kunder 

genom den externa marknadsföringen. Det är också viktigt med en öppen dialog inom 
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företaget för att kommunikationen från medarbetarna till ledning ska vara fruktsam. (Wilson 

et al, 2008) 

Vid horisontell kommunikation kommuniceras budskap mellan medarbetare inom en 

avdelning eller mellan olika avdelningar. Här kan vissa kommunikationsproblem uppstå på 

grund av geografi och olika referensramar hos medarbetarna. Kommunikationen fungerar 

oftast bättre inom en avdelning än mellan olika avdelningar. Det beror på att medarbetare 

inom samma avdelning ofta är fysiskt placerade på samma ställe och att de ofta har samma 

kompetens vilket gör att de lättare förstår varandra. Wilson et al (2008) menar också att om 

kommunikationen mellan olika avdelningar i företaget är bristfällig riskerar kunden att bli 

missnöjd. Om en avdelning ger kunden löften och en annan avdelning ska leverera löftena 

kan ett gap uppstå mellan önskad och erhållen service, eller produkt, på grund av bristande 

kommunikation. (Wilson et al, 2008) 

3.3.2. Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring handlar om att företaget måste börja se sin personal som en första, 

intern marknad för företaget. Om företaget inte lyckas övertyga sin interna marknad, finns 

risken att dess externa marknadsföring inte kommer att bli framgångsrik då förutsättningen 

för en lyckad extern marknadsföring är en lyckad intern marknadsföring. (Grönroos, 2008) 

Den interna marknadsföringen handlar om att ledningen måste motivera medarbetarna 

eftersom det är de som är företagets egentliga produkt. För att medarbetarna ska bli 

motiverade krävs en god kommunikation. I samma takt som medarbetare motiveras ökar 

hennes nöjdhet och lojalitet vilket har en positiv inverkan på hur länge en medarbetare vill 

stanna i företaget och hur villig hon är att kompetensutveckla sig. Lojala medarbetare har 

bättre förutsättningar att förstå kunders behov och är bättre motiverade att försöka uppnå 

kundnöjdhet. Ling (2004) menar att en bra kommunikation minskar personalomsättningen 

och ökar motivationen hos personalen, vilket är finansiellt lönsamt (Ling 2004). 

Grönroos (2008) menar att intern marknadsföring har två aspekter; attitydsstyrning och 

kommunikationsstyrning. Attitydsstyrning innebär att företaget styr attityderna bland 

medarbetarna och det är oftast den del av den interna marknadsföringen som dominerar, då 

den kan skapa konkurrensfördelar för företaget. Kommunikationsstyrning innebär att alla 

medarbetare i företaget behöver rätt information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på 

bästa sätt. Det kan vara information om varor och tjänsters egenskaper, vilken information 

kunden har blivit lovad, arbetsrutiner och så vidare. Medarbetarna behöver även kommunicera 

tillbaka till ledningen vilka behov, åsikter och krav de har för att kunna göra ett så bra arbete 

som möjligt. 

Båda aspekterna är en förutsättning för företagets möjlighet att nå framgång. Ofta betraktas 

kommunikationsstyrning som enkelriktad information, vilket innebär att kommunikationen 

tappas då medarbetarna blir översköljda med information utan att kunna ta den till sig. I den 

här typen av företag, där det finns ett identifierat behov av kommunikationsstyrning, tar inte 

ledningen hänsyn till sina medarbetares behov av återkoppling, bekräftelse, uppmuntran och 

tvåvägskommunikation. Om medarbetarna får mängder med information men ingen 

uppmuntran och återkoppling är risken stor att tvåvägskommunikationen uteblir. Uteblir 
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tvåvägskommunikationen är risken stor att en attitydförändring sker hos medarbetarna, vilket 

kan leda till att de uppträder mot kunden på ett sätt som kan skada kundrelationen. (Grönroos, 

2008) 

En framgångsrik intern marknadsföring kräver både attitydstyrning och 

kommunikationsstyrning. Där attitydstyrning måste ses som en levande process medan 

kommunikationsstyrning är av mer av karaktären punktinsats. Vid intern marknadsföring 

måste både attitydstyrning och kommunikationsstyrning sammanlänkas eftersom en stor del 

av den information medarbetarna får del av ger effekt på deras attityder. (Grönroos, 2008) 

Förutsättningarna för att skapa en framgångsrik intern marknadsföring ligger i att också de 

medarbetare som inte har direkt kontakt med slutkunder arbetar på ett kundfokuserat sätt. Det 

innebär att samarbetet mellan avdelningar på ett företag sker genom att avdelningarna 

betraktar varandra som interna kunder då alla medarbetare kan ses som marknadsförare på 

deltid. (Grönroos, 2008)  

3.4. Image och dess betydelse 

Image, eller den externa bilden, är den bild som företagets omvärld uppfattar av den identitet 

som företaget sänder ut. Dowling (2001) och Margulies (1977) menar att image är den 

sammanställda utvärderingen av vad företagets omvärld föreställer, känner och associerar 

med företaget. Det innebär att företaget upplevs på olika sätt beroende på vem som tillfrågas. 

(Grönroos, 2008)  

Ett företags image, tillsammans med dess identitet, kan skapa konkurrensfördelar, i synnerhet 

i branscher där skillnaden mellan konkurrenterna är liten. Grönroos (2008) menar att det är 

imagen som påverkar hur företagets kunder upplever företagets kommunikation och 

verksamhet. Något som företaget bör ha i åtanke menar Grönroos är att image har både en 

intern påverkan av medarbetarna och en extern påverkan på dess omvärld. Det innebär till 

exempel att om ett företag har en positiv image kan det bli lättare att rekrytera nya 

medarbetare än vad det är för företag med en negativ image. Detta eftersom företagets image 

påverkar medarbetarnas attityder. (Grönroos, 2008) 

När vi talar om image i ASMs fall, menar vi kundernas och agenternas uppfattning av 

företaget. 

3.5. Extern kommunikation 

I det här avsnittet kommer vi att presenter teorier som vi kommer att använda oss av i vår 

analys av den externa marknadskommunikationen, den del av kommunikationen som vänder 

sig ut från organisationen, till kunder och agenter. 

3.5.1. Integrerad marknadskommunikation 

Integrerad marknadskommunikation handlar om löften och om vikten av att hålla dessa löften 

till kund. Kundernas förväntningar skapas både av företagets planerade och oplanerade 

budskap. (Wilson et al, 2008; Grönroos, 2008) Det är viktigt för företag att hålla vad som 

lovas, annars kan det skada företaget. Det handlar om att företaget måste vara konsistenta med 
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det budskap som sänds genom hela företaget, från medarbetare till slutkund. (Grönroos, 2008; 

Wilson et al, 2008) 

Grönroos (2008) menar att det finns fyra olika typer av kommunikationsbudskap; planerade-, 

produkt-, service- och oplanerade budskap. Det planerade budskapet innefattar de planerade 

marknadsföringskampanjerna som företaget använder sig av. Företaget använder sig av olika 

typer av media för att nå ut med sitt budskap såsom TV, trycksaker, internet, direktreklam och 

så vidare. Även säljare förmedlar planerade budskap. Produktbudskap förmedlar budskap om 

företaget, dess erbjudanden och produkter, vilket bland annat innebär hur produkterna 

utformas och fungerar. Servicebudskapet är det budskap som servicepersonalen sänder ut, 

vilket speglar hur personalen uppträder, agerar och vilken attityd de visar mot kunderna. 

Interaktionen mellan servicepersonal och kunder innehåller många betydande element av 

kommunikation. Det gäller för servicepersonal att uppträda på rätt sätt för att inte skada 

företaget. Den sista typen, oplanerade budskap, är den typen av kommunikation och budskap 

företagen inte kan kontrollera och det budskap som kan sägas vara det mest pålitliga. Här 

återfinns till exempel word-of-mouth. (Grönroos, 2008) 

Grönroos (2008) menar att utebliven kommunikation också är kommunikation. En kund som 

saknar information vid orderförseningar eller kvalitetsbrister känner sig inte sedd och viktig 

för företaget, hon tappar därmed förtroendet för sin leverantör. Den uteblivna 

kommunikationen försätter kunden i en situation där hon förlorar kontrollen och det uppfattas 

negativt av kunden, vilket kan leda till att företagets image skadas. Vid uteblivna eller sena 

svar skapas en ofördelaktig och oplanerad kommunikation.  

3.6. Samspelet mellan identitet, image och kommunikation 

Gray & Balmer (1998) och Holm (2006) menar att kommunikation är den kritiska länken 

mellan identitet och image. Den summerar all kommunikation från företaget till dess 

intressenter, som i sin tur kan influera företagets image genom kommunikation från företagets 

övriga omvärld. De menar också att ett företags rykte och image är något som skapas i 

kundens huvud, något som vi presenterade i 3.4. Gray & Balmer (1998) menar att image 

skapas genom en väl utarbetad kommunikationsstrategi, medan rykte skapas över längre tid.  

Gray & Balmer (1998) och Holm (2006) menar att det är via en bra och välformulerad 

kommunikation som ledningen kan förmedla företagets identitet och image. När ledningen är 

medveten om detta, kan det gynna företaget genom att det skapar konkurrensfördelar. Det 

finns ett samspel mellan identitet, image och kommunikation. Bilden nedan beskriver 

sambandet. Bilden visar att identiteten är grundstenen för företaget, det är genom en bra och 

välformulerad kommunikation som den skapar företagets image och rykte. Kedjan visar att 

genom en god kommunikation kan identiteten skapa en positiv image och ett gott rykte vilket 

kan leda till konkurrensfördelar. För att få en välfungerande kommunikation krävs en 

feedback från imagen tillbaka genom kommunikationen och identiteten. Det är först då 

företaget kan se att det leder till konkurrensfördelar. Vad företaget inte kan påverka är de 

exogena faktorerna och dessa kan vara lagstiftning och begränsningar genom partnerskap och 

samarbeten. 
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Figur 2: Samspelet mellan identitet, image och kommunikation Källa: E. Gray & J. Balmer, 

1998 

 

3.7. Hur teorierna kommer att användas i analysen 

Analysen kommer att struktureras utifrån referensramens uppbyggnad för att skapa en tydlig 

bild av våra forskningsfrågor. Vi inleder med att analysera identitet och dess betydelse för att 

sedan övergå till att analysera vilken betydelse den interna kommunikationen har. Detta för att 

skapa en intern bild av våra empiriska resultat. Därefter kommer vi att analysera image och 

dess betydelse för att sedan övergå till att analysera vilken betydelse den externa 

kommunikationen har. Som avslutning kommer vi ta hjälp av Gray & Balmers modell över 

samspelet mellan identitet, image och kommunikation för att tydliggöra det samspelet som 

presenteras i teorin.  
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4. Empiri 

I det här avsnittet kommer vårt empiriska material presenteras. Avsnittet börjar med en 

företagspresentation följt av sammanställningar av intervju med ledning, medarbetarenkät 

och kund- och agentenkät. 

4.1. ASM Foods AB – en företagspresentation 

ASM är en underleverantör, som tillverkar och säljer ingredienser till livsmedelsindustrin. 

Företaget grundades under 1930-talet i Mjölby under namnet AB Svenskt Mjölksocker och 

blev 1966 en del av Arla. ASM hade under Arlas ledning flera olika namn. Sedan år 2000 är 

företaget en del av den danska koncernen Carletti A/S. (ASM, historik, 2012) Företaget 

verkar inom fem olika produktområden. Dessa är; glass, bageri, mejeri, konfektyr och 

desserter. Inom de olika produktområdena erbjuds kunden ett varierat utbud av sylt- och 

chokladprodukter anpassade efter kundens specifika krav och önskemål. Genom att ASM kan 

erbjuda både sylt – och chokladprodukter gör det dem unika. ASMs ambition är att vara en 

ledande specialist inom ovanstående områden. (ASM, företaget, 2012)  

Företaget har kunder över stora delar av världen och exporterar ungefär hälften av sin 

produktion. Den största produktgruppen är glass, ASM levererar denna produktgrupp till ett 

40-tal länder. Den största exportmarknaden är Norden tätt följt av övriga Europa. ASM är 

marknadsledande i Skandinavien när det gäller ingredienser till glass, mejeri och 

bageriprodukter. (ASM, snabbfakta, 2012) 

ASMs grundvärderingar är respekt, samverkan, det dagliga och glädje vilket ska genomsyra 

företaget och ligga till grund för ASMs vision och identitet. Företaget definieras enligt EU-

kommissionen som ett medelstort företag (EU kommissionens 2003/361/EG). Antalet 

anställda hos ASM är 125 personer varav cirka en tredjedel är tjänstemän.  

ASM har en platt organisation med VD högst upp i hierarkin, därunder kommer 

administration, marknad, laboratorium och varuflöde. Laboratorieavdelningen består av 

kvalitet-, utveckling- och bakteriologiskt laboratorium och kommer fortsättningsvis benämnas 

lab. Administrationsorganisationen består av ekonomi-, personal- och IT-avdelning, 

marknadsavdelningen består av försäljningsansvariga säljare och deras assistenter och 

varuflödet innefattar produktionsavdelningarna för sylt och choklad, inköp, verkstad, lager 

och POMT (planering, order, material och transport). POMT hanterar det interna flödet i 

produktionsplaneringsprocessen från order, produktionsplanering, råvarubeställning till 

logistik (ASMs interna dokument). 

 

Figur 3: ASMs organisation  

VD 

Marknad Laboratorium Administration Varuflöde 
Teknisk 
direktör 
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ASMs främsta kommunikationskanaler internt är företagets intranät, interna dokument, 

avdelningsmöten och stormöten som sker 3-4 gånger per år i samband med Carlettis 

styrelsemöte. Externt kommunicerar ASM främst genom FIE-mässa, som ledningen anser är 

den viktigaste kanalen, koncept- och företagspresentationer vid kundmöten, hemsida och den 

dagliga kommunikationen genom företagets medarbetare. (Intervju med ledning, 18/4-2012) 

4.2. ASMs hemsida 

ASMs hemsida sänder ut signaler om att företaget är ett innovativt företag med kapacitet att 

erbjuda kundanpassade lösningar. Fokus ligger på framtidens produkter och att ASM ska vara 

den självklara hjälpen i utvecklingen av nya produkter tillsammans med sina kunder. 

Utvecklingsavdelningen ses som hjärtat i företaget och det är där nya produkter skapas och 

blir till glädje för kunderna. ASM själva menar att ”Genom vårt stora engagemang och unika 

kompetens har vi förmåga att inspirera och att finna nya affärslösningar. Vi är idéskapande 

och konceptbyggande. Vårt arbete med ständiga förbättringar och effektivt resursutnyttjande 

skapar framgång och glädje för alla intressenter och är till gagn för vår långsiktiga 

lönsamhet.” (ASM, vision och affärsidé, 2012) 

4.3. Ledningens uppfattning 

Ledningens bild av ASM är att det är ett flexibelt, tryggt och kompetent företag. Ledningen 

upplever att företaget har en hög servicenivå och en trogen personal, vilket syns i att 

medelanställningstiden hos företaget är hög, drygt 15 år. Den höga servicegraden visar sig 

genom att ASM vill ha en snabb återkoppling till sina kunder och kan svara på de frågor 

kunderna har på ett snabbt och professionellt sätt.  

Den av grundvärderingarna som upplevs av ledningen som viktigast är respekt då det är 

viktigt att medarbetarna respekterar varandra. Det ska finnas en hög diskussionsnivå utan att 

rösterna höjs. Alla är olika och det ska respekteras, det gäller även ut mot kund. Samverkan 

upplevs också den av ledningen som viktig. Många samarbeten med företagets kunder kräver 

en god samverkan för att fungera. Internt är samverkan lika viktig. Ledningen upplever att det 

inte är vattentäta skott mellan avdelningarna, utan att medarbetarna hjälper varandra när det 

behövs, allt för att ASM ska leverera så bra som möjligt till sina kunder. Det dagliga innebär 

för ledningen att göra allt lite bättre. Om medarbetarna gör ett bra arbete, blir resultatet bra. 

Om någon gör ett mindre bra arbete får det konsekvenser senare i kedjan. För ledningen är det 

viktigt att känna stolthet till det som görs. Glädje upplevs av ledningen som något självklart 

och det är meningen att medarbetarna ska ha roligt på arbetet. Det är en förutsättning för att 

trivas menar ledningen. 

Ledningen tror att ASM uppfattas som ett gammalt, hederligt bolag med duktiga, trevliga och 

professionella medarbetare. Ledningen menar att företaget kan uppfattas som ”mossiga” av 

sina kunder, men det är något ASM aktivt arbetar med. Ute i Europa ses företaget som en 

nisch-spelare med personliga drag. 

Internt kommunicerar ASM främst genom intranät, avdelnings- och stormöten. Det är via de 

kanalerna som all information som berör medarbetarna kommuniceras. Stormötena är den 

kommunikationskanal som används av ledningen för att förmedla vad som sägs på 
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styrelsemöten, som sker 3-4 gånger per år. Ledningen menar att informationen från ägaren, 

Carletti, ska vara transparent till medarbetarna, så att de får ta del av samma information som 

ledningen får göra via styrelsemöten.  

Ledningen menar att ASM strävar efter att ha öppna och nära relationer med sina kunder, 

vilka präglas av snabb återkoppling. För att uppnå detta har ett nytt CRM-system installerats 

och ett 24-timmarsprojekt har införts, vars syfte är återkoppling inom 24 timmar. Den externa 

kommunikationen har konceptpresentationerna som bas, där företaget har en chans att sticka 

ut från sina konkurrenter. Övrig extern kommunikation sker genom kundmöten, 

informationsbrev, broschyrer och en företagspresentation. Företagets hemsida är statisk och 

saknar interaktivitet, något som är ett aktivt val från företagets sida. Den största 

kraftansamlingen läggs på FIE-mässan, som sker vartannat år. Där har företaget en monter, 

som uppskattas av både kunder och agenter. 

4.4. Medarbetarnas uppfattning 

Här kommer resultatet av medarbetarenkäten att presenteras utifrån de teman som enkäten 

innehöll. För att se hela den sammanställda enkäten se bilaga 4. 

4.4.1. Enkätens struktur och hur vi har valt att tolka den 

Medarbetarenkäten är uppdelad i en allmän del där respondenterna anger var i företaget de 

arbetar och hur länge de har arbetat. Nästa del handlar om att respondenterna ska ange tre 

värdeord som de tycker speglar ASM. Slutligen sex frågor med graderingsskalor som handlar 

om trivsel, samarbete, mål, utveckling och delaktighet, information och 

kommunikationskanaler. 

Varje tema är uppdelat i flera underfrågor. Medelvärdet för samtliga frågor skapar ett 

jämförelsetal. Om vi exemplifierar temat trivsel, betyder värden som ligger under 

jämförelsetalet att det är negativt för trivseln medan ett värde som ligger över jämförelsetalet 

är positivt för trivseln. Ett värde på 3 är godkänt medan ett värde understigande 3 kräver en 

handlingsplan. Ett värde över 3 är något som företaget ska vårda men inte inledningsvis 

kräver extra insats. Övriga frågor är utformade enligt samma princip. För att visuellt visa de 

sex frågorna har värdena markerats i en flytande färgskala från rött via gult till grönt där rött 

varnar, gult är godkänt och grönt är bra.  

Vid presentation av enkätresultaten kommer följande förkortningar att användas: 

Syltavdelningen kommer att kallas sylt, chokladavdelningen kommer att kallas choklad, 

laboratorieavdelningen kommer att kallas lab, gruppen ekonomi/marknad/POMT kommer 

kallas E/M/P och slutligen kommer verkstad/lager att kallas V/L. 

4.4.2. Resultat av medarbetarenkät 

Medarbetarna upplever ASM som ett flexibelt och kompetent företag med hög servicegrad, 

men att det råder ett internt kaos. Medarbetarna trivs generellt bra med ASM som arbetsgivare 

och med varandra. Det som framgår av sammanställningen är att medarbetarna på lab 

upplever att de har för hög arbetsbelastning. Större delen av medarbetarna upplever att det 

arbetats aktivt med företagets grundvärderingar med undantag för lab och choklad. 

Medarbetarna känner att deras idéer och förslag inte tas tillvara av företaget och den 
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avdelning som har flest avvikelser i sammanställningen av utveckling och delaktighet är lab. I 

vår studie kan vi se att medarbetarna är villiga att lära sig nya saker och utvecklas, i större 

utsträckning än vad ASM utnyttjar. Något som är en stor avvikelse är medarbetarna på labs 

upplevelse av hur utveckling och delaktighet fungerar, medarbetarna känner att de inte kan 

påverka sin situation. 

Medarbetarna upplever att samarbetet som helhet fungerar bra, men att en större del av 

medarbetarna upplever en brist i återkoppling i sin arbetssituation. Den avdelning som 

generellt utmärker sig mest negativt hos ASM är lab.  

Medarbetarna upplever att de känner till vilka mål som är uppsatta på respektive avdelning 

och genomgående visar resultatet att alla avdelningar arbetar med kunden i fokus genom att 

de skapar det kunden efterfrågar.  

Medarbetarna inom produktionsavdelningarna, sylt och choklad, upplever att de inte har 

tillgång till den information som kunden efterfrågar, om de vill ha den information framgår 

inte av enkäten. Något som upplevs som en brist i företaget är att alla avdelningar förutom 

E/M/P upplever att de inte känner till vad som kommunicerar ut till kund. 

Sammanställningen av ASMs kommunikationskanaler visar att medarbetarna upplever 

intranätet som bristfälligt medan de övriga kanalerna upplevs som godkända. Av enkätsvaren 

kan vi utläsa att den av avdelningarna som avviker mest inom uppfattningen kring 

kommunikationskanalerna är lab. 
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4.4.3. Visuell sammanställning per avdelning 

I figur 4 visas resultaten utifrån varje avdelning i förhållande till hur hela ASM upplever de 

olika frågorna ställda i enkäten. Av figur 4 går att utläsa att de avdelningar som fungerar och 

trivs bäst är verkstad/lager samt ekonomi/marknad/POMT medan den avdelning som har den 

största negativa avvikelsen är lab.  

 
Figur 4: Sammanställning per avdelning 

4.5. Kundernas och agenternas uppfattning 

Här presenteras resultaten från kund/agentenkäten. Utförligt resultat presenteras i bilaga 5. 

4.5.1. Enkätens struktur och hur vi valt att tolka den 

Kund/agentenkäten är uppdelad i en allmän del där respondenterna anger hur länge de har 

anlitat/representerat ASM och inom vilket/vilka produktområden de anlitat företaget. Nästa 

del i enkäten handlar om att respondenterna ska ange tre värdeord som de tycker speglar 

ASM. Slutligen finns det tre frågor med graderingsskalor som handlar om hur 

kommunikation, bemötande och återkoppling upplevs. Resultaten har sammanställts på 

samma sätt som medarbetarenkäten i tabeller med färgskalan rött-gult-grönt, där rött varnar, 

gult är godkänt och grönt är bra. 

4.5.2. Resultat av kund- och agentenkät 

Sammanställningen av kund- och agentenkäten visar att ASM upplevs som ett flexibelt och 

kompetent företag som ger hög service och håller vad de lovar. Kunderna upplever ASM som 

flexibelt och kompetent, medan agenterna lägger störst vikt vid hur bra ASM håller sina 
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löften. Kunderna upplever ASM som trendmedvetna, medan agenterna inte lägger samma vikt 

vid detta. 

Kommunikationen upplevs av de tillfrågade kunderna och agenterna som bra. Styrkan i 

kommunikationen är mässmontern på FIE-mässan, följt av konceptpresentationerna och 

hemsidan. Svagast inom kommunikationen upplevs företagspresentationen vara. 

Återkopplingen från ASMs sida upplevs som god av både kunder och agenter.  

För bemötandet får försäljning det högsta betyget av både kunder och agenter, tätt följt av 

utveckling, orderläggning och logistik. Det svagaste bemötandet finns inom reklamation och 

uppföljning, men är trots det godkända.  Det totala bemötandet är bra. 

4.6. Jämförelse identitet och image 

När vi jämförde identitet och image utifrån våra resultat kunde vi se att de i stor utsträckning 

stämde överens, vilket visas i figur 5 nedan. Av figur 5 går att utläsa att medarbetare, kunder 

och agenter upplever ASM som ett flexibelt och kompetent företag med hög servicegrad.  

 
Figur 5: Jämförelse identitet och image 
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5. Analys 

I det här avsnittet analyseras vår empiri utifrån vår teoretiska referensram. Vi inleder geom 

att analysera identiteten och den interna kommunikationen, därefter kommer vi analysera 

image och extern kommunikation för att avsluta avsnittet med att göra en jämförelse mellan 

den interna bilden och den externa bilden hos ASM. 

5.1. Identitet och dess betydelse 

Som vi presenterade i teoriavsnittet 3.2 definierar Dowling (2001) och Margulies (1977) ett 

företags identitet som symbolerna och terminologin ett företag använder sig av för att 

identifiera sig. I våra resultat kan vi se att identiteten visar sig genom uppfattningen om att 

ASM står för flexibilitet, kompentens och hög servicenivå. Den uppfattningen delas av både 

medarbetare och ledning och den speglar ASMs självbild som Holm (2002) och Gray & 

Balmer (1998) definierar som identitet. Det som skiljer sig i studiens resultat är att 

medarbetarna upplever att det råder kaos i verksamheten, vilket ledningen inte upplever på 

samma sätt. Vad som upplevs som kaos framgår inte av våra resultat. Som Dowling (2001) 

och Margulies (1977) menar innehåller även identiteten det dagliga arbetet. Det dagliga 

arbetet är något som fungerar hos ASM, vilket vi kan se i våra resultat. Medarbetarna trivs 

både med ASM som arbetsgivare och med varandra, vilket tyder på att de identifierar sig med 

ASMs identitet, vilket i sin tur samstämmer med vad Lievens et al. (2007) menar med att 

identiteten kan ses som en social identitet för att svara på frågan ”Vem är jag?”. Det vi kan se 

i våra resultat av vår studie är att alla avdelningar förutom lab trivs med sin arbetssituation. 

Vad som gör att lab inte trivs är att deras arbetsbelastning upplevs som allt för hög. Varför 

arbetsbelastningen är för hög kan vi däremot inte utläsa i vår studie. 

5.1.1. Balmer & Greysers multipla identiteter  

De fem typerna av identiteter som beskrivs av Balmer & Greyser (2002) är användbara när vi 

ställer ledningens bild mot medarbetarnas bild. Den faktiska identiteten består av vad vi 

beskriver i stycket ovan, hur ASM uppfattas av företaget, då den faktiska identiteten innebär 

företagets självbild. Den faktiska identiteten innehåller också de värderingar som ledning och 

medarbetare delar, medan den eftersträvade identiteten lever i ledningens hjärta och tankar.  

ASMs ledning menar att samtliga grundvärderingar är viktiga på sitt sätt för att tillsammans 

bilda en helhet. Av grundvärderingarna menar ledningen att den viktigaste värderingen är 

respekt. Den värderingen delas till stor del av medarbetarna. Medarbetarna upplever dock att 

ASM inte tar tillvara på medarbetarna idéer och förslag, vilket vi uppfattar som något som 

borde ingår i grundvärderingen respekt.  Nästa grundvärdering som upplevs av ledningen som 

viktig är samverkan. Ledningen upplever att det inte är vattentäta skott mellan avdelningarna, 

men det är en uppfattning som inte delas av medarbetarna. Medarbetarna upplever att 

samarbetet mellan avdelningarna inte lever upp till ledningens bild av ett gott samarbete. Det 

dagliga upplevs av både ledning och medarbetare som att känna stolthet till det som görs. För 

medarbetarna ligger det i att skapa det kunder efterfrågar på bästa sätt. En nöjd kund ger en 

nöjd medarbetare. Den sista grundvärderingen glädje delas av både ledning och medarbetare 

genom att alla trivs med att gå till sin arbetsplats på ASM. Balmer & Greyser (2002) menar 

att om identiteterna inte samverkar kan det skapa dissonans, som i sin tur kan vara skadligt för 
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företaget. Det vi kan se i ASMs fall är att identiteterna samverkar, vilket tyder på att 

ledningen har lyckats med att sända ut en samstämmig bild över hur de vill att ASM ska 

uppfattas.  

Den kommunicerade identiteten är enligt Balmer & Greyser (2002) den identitet som 

företaget sänder ut via sin planerade kommunikation. I ASMs fall kommunicerar företaget 

själva ut att de är ett innovativt företag som arbetar på ett kundfokuserat sätt genom täta 

samarbeten med sina kunder för att skapa framtidens produkter (ASM, vision och affärsidé, 

2012). ASM själva menar att hjärtat i verksamheten är utvecklingsavdelningen, i vårt resultat 

ingår utvecklingsavdelningen i den avdelning vi kallat lab. Utvecklingsavdelningen spelar en 

nyckelroll för ASMs framtida utveckling. Det mest anmärkningsvärda i våra resultat är att lab 

är den avdelning som internt har störst problem. Med den nyckelroll lab spelar finns det en 

risk att de interna problemen kommer att återspeglas externt, vilket kan leda till missnöjda 

kunder.  

5.2. Intern kommunikation och dess betydelse 

Kommunikations betydelse för organisationen är av stor vikt menar Keyton (2005). Utan en 

fungerande kommunikation kan inte organisationen överleva (Keyton, 2005). Genom den 

formella kommunikationen förmedlas den information som ledningen vill att medarbetarna 

ska förhålla sig till. I ASMs fall sker kommunikationen genom intranät, interna dokument, 

avdelnings- och stormöten. Av våra resultat i vår studie kan vi utläsa att en del av dessa 

kommunikationskanaler inte fungerar tillfredställande. Det är främst intranätet som upplevs 

som bristfälligt och borde ses över. Detta för att få ett kontinuerligt flöde av information av 

allmän karaktär och information kring värderingar, mål och visioner (Berry & Parasuraman, 

2000). Berry & Parasuraman (2000) menar att det är ledningens uppgift att sälja mål och 

visioner till medarbetarna, i ASMs fall görs det genom intranät och ett internt dokument som 

har distribuerats till medarbetarna. Av resultaten i vår studie framgår att inte alla avdelningar 

arbetar aktivt med de mål och värderingar som förmedlas från ledningen. Det är framför allt 

lab som brister med att aktivt arbeta med företagets grundvärderingar, något som Bernstein 

(1985) menar är viktigt för identitetsskapandet. 

Medarbetarna upplever att den formella informationen inte är tillräcklig alternativt inte 

förmedlas på det sätt medarbetarna efterfrågar. För att medarbetarna ska känna sig delaktiga 

krävs att de har en förståelse över hur deras arbetsinsats bidrar till företagets framgång menar 

Berry & Parasuraman (2000). Det är något som kan förmedlas exempelvis via avdelnings och 

stormöten. Våra resultat visar att delaktigheten via avdelnings- och stormötena är något som 

ASM behöver förbättra inom vissa avdelningar, däribland sylt och lab. Inom dessa 

avdelningar upplever medarbetarna att de inte känner sig delaktiga i verksamheten, vad det 

beror på kan vi inte utläsa av resultaten i vår studie. Vi kan bara konstatera att det är ett 

problem med upplevelsen av delaktighet. Detta är något som kan leda till att medarbetarnas 

motivation kan svikta menar Berry & Parasuraman (2000). Keyton (2005) betonar att det inte 

bara är ledningens ansvar till att kommunikationen ska fungera, utan medarbetarna ska ta 

tillvara och göra något meningsfullt av den information de får. Men det förutsätter att 

informationen som kommuniceras ut i organisationen talar ett språk som medarbetarna kan ta 

till sig.  
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5.2.1. Horisontell och vertikal kommunikation 

Kommunikationen inom ASM sker både vertikalt och horisontellt, på samma sätt som Wilson 

et al (2008) beskriver. För att verksamheten ska fungera krävs ett gott samarbete och en god 

kommunikation mellan alla delar i företaget (Wilson et al, 2008). Vad som framgår av 

resultatet i vår studie är att bilden över hur väl samarbetet fungerar mellan olika avdelningar 

inte överensstämmer med ledningens bild. Samarbetet inom avdelningarna fungerar mycket 

bättre än vad den gör mellan avdelningarna, vilket tyder på att den horisontella 

kommunikationen fungerar mycket bättre inom, än mellan avdelningarna. Ett gott samarbetet 

ligger till grund för att den dagliga verksamheten ska fungera (Wilson et al, 2008). Detta är 

något som kan speglas ut mot kund, om företaget inte tar hänsyn till dessa förhållanden menar 

Wilson et al. (2008).  

Den vertikala kommunikationen inom ASM sker från ledning till medarbetarna. Resultaten i 

vår studie visar att den vertikala kommunikationen brister genom att medarbetarna upplever 

att de inte känner till vad som kommuniceras ut till kund, vilket är något Wilson et al. (2008) 

påpekar är viktigt då det ger förutsättningar för en öppen dialog. Om medarbetarna inte 

känner till vad som kommuniceras ut till kunden blir det svårt att infria de löften som 

marknadsföringen gett.  

5.2.2. Intern marknadsföring 

Grönroos (2008) talar om två olika aspekter på intern marknadsföring, attityds- och 

kommunikationsstyrning. I våra resultat kan vi utläsa att det har varit 

kommunikationsstyrning som dominerat informationsflödet inom ASM. Risken med den här 

typen av styrning är att den kan bli enkelriktad om inte ledningen tar hänsyn till 

medarbetarnas behov och åsikter. Kommunikationsstyrning kan också leda till 

motivationsbrist hos medarbetarna om de saknar återkoppling på sitt arbete. Något som 

ytterligare visas i våra resultat är att ledningen inte tar tillvara medarbetarnas idéer och 

förslag, vilket även det tyder på att ASM har en enkelriktad och kommunikationsstyrd intern 

marknadsföring. (Grönroos, 2008) 

Kommunikationsstyrning handlar främst om att tillhandahålla rätt information till sina 

medarbetare så de kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Informationen kan exempelvis handla 

om vad kunder har blivit lovade och vilka arbetsrutiner som ska följas (Grönroos, 2008). 

Resultaten av vår undersökning visar att medarbetarna känner sig väl informerade om de 

interna frågorna men att de inte känner till vad som kommuniceras externt till kund. Att veta 

vad som kommuniceras ut till kund är en förutsättning för att medarbetarna ska kunna skapa 

en värdefull relation till kunden, vilket Berry & Parasuraman (2000) betonar som nyckeln till 

den interna marknadsföringen.  

Attitydsstyrningen som Grönroos (2008) beskriver handlar om att styra attityderna bland 

medarbetarna. Genom att styra attityder kan företaget skapa konkurrensfördelar genom god 

service. Det handlar om att utbilda medarbetarna till att bemöta kunden på rätt sätt för att 

skapa långsiktiga relationer. Ett samspel mellan attityds- och kommunikationsstyrning är 

förutsättningen för en lyckad intern marknadsföring. (Grönroos, 2008) 
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För att få medarbetarna motiverade krävs en god kommunikation menar Ling (2004). Han 

menar att genom motivation ökar lojaliteten och nöjdheten hos medarbetarna. Våra resultat 

visar att medarbetarna har en större önskan om kompetensutveckling än vad företaget 

tillfredsställer. Detta kan få konsekvenser för motivationen i det långa loppet. Vi kan också se 

att medarbetarna är lojala mot ASM genom att medelanställningstiden är över 15 år. Den 

goda kommunikationen menar Ling (2004) bidrar till minskad personalomsättning och ökar 

motivationen hos medarbetarna, vilket vi kan se ovan, genom den långa 

medelanställningstiden. 

5.3. Image och dess betydelse 

Som Dowling (2001), Margulies (1977) och Grönroos (2008) beskriver, är imagen den bild 

som företagets omvärld har av företaget. I ASMs fall kan vi se att kunder och agenter är 

samstämmiga med vad de förknippar med företaget. ASM har lyckas förmedla den bild som 

företagets ledning och medarbetare delar, vilket har gjort att företaget kan sticka ut från sina 

konkurrenter. ASM är unika, genom att de erbjuder både sylt- och chokladprodukter, vilket 

gör att de särskiljer sig från sina konkurrenter. Det faktum att ASM kunnat erbjuda kunden ett 

helhetserbjudande gör att många kunder väljer ASM som leverantör. Att företaget är flexibelt, 

kompetent och har hög servicenivå är något som är samstämmigt också hos kunder och 

agenter. Att ASM är ett företag som håller vad de lovar, är även det en egenskap som 

återfinns i företagets omvärld, något som Grönroos (2008) och Wilson et al (2008) menar är 

väldigt viktigt för företag.  

5.4. Extern kommunikation 

Grönroos (2008) menar att det finns fyra olika typer av budskap ett företag kan använda sig 

av; planerade-, oplanerade-, produkt- och servicebudskap. Det vi kan se i ASMs fall är att 

deras planerade budskap, servicebudskap och produktbudskap har lyckats väl, då det av både 

kunder och agenter upplevs som gott. Resultat i vår studie visar att ASM har lyckats i sin 

integrerade marknadskommunikation, mycket tack vare att fokus har varit här, vilket framgår 

av intervjun med ledningen. Styrkan i kommunikationen är företagets mässmonter vid FIE-

mässan, följt av konceptpresentationen och hemsidan. Svagheten, som vi kan se av våra 

resultat, är företagspresentationen som kanske borde ses över.  

Återkoppling från ASMs sida upplevs som bra från både kund och agent, vilket är något som 

Grönroos (2008) påpekar är viktigt i servicebudskapet. Den attityd och det bemötandet som 

ASMs personal använder sig av i kontakten med sina kunder upplevs som bra. Den avdelning 

som får högst betyg i bemötande är försäljningsavdelningen. Resultaten visar att ASM inte 

har något utebliven kommunikation utan kunderna upplever sig som både sedda och hörda av 

företaget. Om det inte hade varit så, menar Grönroos (2008), hade det kunnat vara skadligt för 

ASMs image. 

Både Wilson et al (2008) och Grönroos (2008) trycker på vikten av att hålla vad företaget 

lovar, vilket ASM i det här avseendet lyckats med, det visas även i de värdeord som kunder 

och agenter förknippar med ASM. 
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5.5. Samspelet mellan identitet, image och kommunikation 

Gray & Balmer (1998) och Holm (2006) menar att kommunikation är den kritiska länken 

mellan identitet och image. Vad vi kan se av resultaten i vår studie är att ASM har lyckats ta 

hänsyn till den aspekten. ASMs identitet överensstämmer med den image som kunder 

upplever samt att bilden är samstämmig genom hela företaget. Det menar Gray & Balmer 

(1998) och Holm (2006) är nyckeln till framgång.  

ASM har lyckats spegla sin identitet i sin prioriterade kommunikationskanal, mässmontern på 

FIE-mässan. Mässmontern är den form av kommunikation som är mest uppskattad av både 

kunder och agenter. Både externt och internt förknippas ASM med samma värdeord, 

flexibilitet, kompetens och hög servicenivå, vilket tyder på att kommunikationen är 

samstämmig och att samtliga upplever att ASM står för samma sak. Våra resultat visar att 

kunder och agenter är lojala till ASM genom att de har samarbetat med företaget under lång 

tid. Majoriteten av de tillfrågade kunderna och agenterna har anlitat respektive representerat 

ASM i mer än 20 år, vilket även det tyder på att de är nöjda med ASM, att företaget har 

lyckats i sin marknadsföring och i sina samarbeten. ASM uppfattas som ett företag att lita på 

genom att de håller vad de lovar, vilket är ett tecken på nöjdhet. Att hålla vad som lovas 

menar Wilson et al. (2008) och Grönroos (2008) som något ett företag måste göra för att 

behålla sitt anseende i kundens ögon. Hade löftet brustits på någon sätt hade det visat sig i 

nöjdheten från kundernas och agenternas sida.  
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6. Slutsats och reflektion 

I det här avsnittet presenteras våra slutsatser av vår studie, våra reflektioner och våra förslag 

till fortsatt forskning. 

6.1. Slutsatser 

Inför vår studie hade vi uppfattningen att den interna och den externa kommunikationen 

spelar lika stor roll vid identitetsskapandet. Genom vår undersökning har vi funnit att i ASMs 

fall spelar den interna kommunikationen en större roll än vad vi från början trodde. 

6.1.1. Slutsatser kring identitet och intern kommunikation 

Identiteten inom ASM upplevs lika oavsett om vi frågar ledning eller medarbetare. Det som 

skiljer mellan ledning och medarbetare är uppfattningen av hur aktivt de arbetar med 

grundvärderingarna. Ledningen ser grundvärderingarna som stommen i identiteten, vilket är 

en uppfattning vi delar. Det som brister för ASM är att alla avdelningar inte hinner med att 

aktivt tillämpa grundvärderingarna i sitt dagliga arbete och det är något vi ser som en risk 

eftersom grundvärderingarna ska genomsyra det dagliga arbetet. 

Vad vi kan se är att en del avdelningar brister på några punkter medan andra brister på fler, 

vilket skapar svagheter i företaget. Många av punkterna där det brister är punkter som kan bli 

direkt skadliga för företaget om de speglas externt. Den avdelning som avviker mest är lab, 

vilket bör ses som ett varningstecken. Lab är den avdelning som företaget själva ser som 

hjärtat i sin verksamhet och det är också en av de avdelningar som har mest kundkontakt.  

Att hålla sina medarbetare motiverade är en förutsättning för att de ska göra en så bra 

arbetsinstats som möjligt, vilket vi har beskrivit genom vår analys. Något som direkt kan 

kopplas till motivationen är att medarbetarna upplever att ledningen inte tar tillvara på deras 

idéer och förslag. Det kan i det långa loppet påverka motivationen och det gör att 

medarbetarna kan känna att ledningen inte lyssnar på vad de säger, vilket tyder på att 

ledningen tillämpar en enkelriktad, kommunikationsstyrd intern marknadsföring (se avsnitt 

3.3.2). Detta grundar vi på att medarbetarna saknar tillräckligt med återkoppling på sitt arbete 

och den kommunikationen som används mer är av informationskaraktär än att den är en 

öppen dialog.   

Ytterligare en aspekt som har med motivation att göra är att kunna påverka sin arbetssituation, 

vilket medarbetarna på lab upplever sig inte kunna göra och det är något ledningen bör se 

allvarligt på. Varför de känner att de inte kan påverka sin situation kan vi bara spekulera i, 

men vi tror att det kan ha direkt koppling till att de känner att arbetsbelastningen är för hög. 

Generellt trivs medarbetarna både med ASM som arbetsgivare och med sina kollegor. ASM 

upplevs som ett företag som är flexibelt, kompetent och har hög servicenivå. Det är en bild 

som speglas av både ledning och medarbetare. Något som medarbetarna trycker på är att det 

upplevs råda kaos i verksamheten. Vad kaoset beror på kan vi inte utläsa av våra resultat men 

vi frågar oss om det kan vara så att ASM kanske rent av är för flexibla? 

Något som är betydelsefullt för den dagliga verksamheten är att kommunikationsflödena 

fungerar på ett optimalt sätt. I ASMs fall brister intranätet, vilket ses som basen för 
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information inom företaget. Varför det upplevs som bristfälligt kan vi inte avgöra genom våra 

resultat, men vi drar slutsatsen att intranätet bör ses över för att öka tillgången till den 

information som medarbetarna behöver i sitt dagliga arbete. Stor- och avdelningsmöten får i 

vår undersökning godkänt. Medarbetarna upplever att den typen av information som 

kommuniceras till kund brister, vilket är något som ledningen bör ta till sig. Just den typen av 

information är något som alla i företaget bör känna till för att det inte ska kunna uppstå några 

som helst frågetecken om vilka löften som kunden har fått.  

6.1.2. Slutsatser kring image och extern kommunikation 

Externt upplever företagets kunder och agenter ASM på samma sätt som ledning och 

medarbetare. Det tyder på att ASM har lyckats förmedla en samstämmig bild av företaget som 

kunder och agenter har uppfattat. ASM är unika genom att de kan erbjuda både sylt och 

chokladbaserade produkter, vilket har gjort att de sticker ut från sina konkurrenter. Det har 

gjort att ASM har skapat konkurrensfördelar genom att kunna erbjuda ett mer komplett 

produktutbud. ASM upplevs som ett företag som håller vad de lovar i kunder och agenters 

ögon, vilket skapar företagets lönsamhet. 

Den externa kommunikationen upplevs av kunder och agenter som positiv, vilket tyder på att 

ASMs ledning har lyckas med sin marknadsföring i de undersökta delarna. Det framgår också 

i intervjun med ledningen att fokus har varit på den externa kommunikationen. Den 

kommunikationskanal som får bäst omdöme är mässmontern på den senaste FIE-mässan och 

det är även den kommunikationskanal som ledningen är mest stolt över. Den 

kommunikationskanal som får lägst omdöme av kunder och agenter är företagspresentationen, 

men det är något ledningen är medveten om. 

Kunder och agenter upplever ASMs återkoppling som god och de känner sig både sedda och 

hörda, även det tyder på att företaget har lyckats med sin externa kommunikation. De är även 

lojala mot företaget då majoriteten av de tillfrågade kunderna och agenterna har 

anlitat/representerat ASM i mer än 20 år, vilket kan ses som att ASM är en samarbetspartner 

att lita på. 

6.2. Egna reflektioner 

Den responsen vi fick från ASMs medarbetare tyder på att den här typen av undersökning har 

varit efterfrågad från deras sida. Öppenheten i svaren vi fick gav oss en djupare bild hur läget 

ser ut inom företaget och det har varit intressant att få studera det närmare. Personen från 

ledningen bidrog med att öka förståelsen och kunskapen för hur ledningen tänkte i 

kommunikationsfrågan från ett ledningsperspektiv. 

Under arbetes gång har många reflektioner gjorts och vi har funderat över vad vi har gjort bra 

och vad vi hade kunnat göra annorlunda. Så här i efterhand har vi insett att vi borde ha gjort 

en noggrannare litteraturförstudie för att få en förståelse för komplexiteten av begreppen, 

identitet, image och kommunikation, innan vi genomförde intervjun och enkäterna hos ASM 

för bättre teoretisk anknytning till vårt forskningsområde. En bättre teoretisk anknytning till 

vårt forskningsområde hade gjort att våra frågor hade varit mer djupgående. Vi hade fått ett 
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bättre underlag att analysera om vi hade kombinerat vår enkätstudie med fler intervjuer, men 

då vi ville garantera anonymiteten bland medarbetarna valde vi att avstå från detta.  

Vi skulle också ha gjort intervjuer med kunder och agenter istället för en enkätstudie för 

djupare svar även om de svar vi fick var tillfredställande. Vi har insett nackdelen med enkäter 

och hur svårt det är att ställa kompletterande frågor för att öka förståelsen i svarsunderlagen. 

För att fördjupa och bredda ledningens bild av ASM skulle vi ha intervjuat fler i 

ledningsgruppen. Detta hade också gett oss en mer nyanserad bild av ledningens åsikter. 

6.3. Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har vi insett hur svårt det är att finna teoretisk anknytning till vikten av 

den interna och externa kommunikationen för företag. Det skulle vara intressant att studera 

fler medelstora företag inom livsmedelsbranschen för att kunna göra en jämförelse, om det är 

vanligt förekommande med kommunikationsproblem. Detta för att öka en generaliserbarhet i 

forskningsområdet. Av teorierna kan vi se att kommunikationen har en betydelse för hur bra 

ett företag mår ekonomiskt, så det skulle vara intressant att studera det under en längre tid för 

att se vilka effekter kommunikationen har.  

Det skulle vara intressant att studera vad det upplevda kaoset beror på och vad upplevelsen 

består av. 

Vidare är djupare studier inom intern kommunikation och dess betydelse för 

identitetsskapandet en intressant forskningsfråga. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor till ledningen  

1. Vad står ASM för, enligt dig? 

a. Utveckla ASMs 4 grundstenar/värderingarna; respekt, samverkan, det dagliga 

och glädje. 

2. Om man t.ex. frågar en operatör i produktionen, hur tror du han/hon skulle beskriva 

ASM? 

3. Är ASM ett tjänsteföretag eller ett produktionsföretag enligt dig? 

4. ”Kundernas självklara val” vilken värdering ligger till grund, utveckla gärna vad som 

menas? 

5. ”Morgondagens produkter” är det något som enbart kommer från kund, eller är det 

något som ASM själva bidrar med? På vilket sätt? 

6. På vilket sätt kommuniceras det med befintliga och potentiella kunder? 

a. Vilka kanaler används? 

b. Hur tror du ASM uppfattas av befintliga och potentiella kunder? 

7. Hur ser kommunikationsstrategin ut internt/externt? 

a. Intranät, mötesforum, stormöten – internt. 

b. Hur ser den externa kommunikationen ut? 

8. Beskriv bilden av ASM som den förmedlas till kund. 

9. I er företagspresentation står det nämnt att ni har vunnit exportpriset Hermes, när var 

detta? Och hur kommunicerades det in i företaget? 

10. One stop shop? 

11. Vilket rykte upplever du att ASM har hos kunder och leverantörer? 

12. Texten ”It’s all about taste and innovations” används den aktivt i kommunikationen 

eller följer den bara med som en liten text? 

13. Om en person i personalen har ett mindre bra bemötande mot kund, hur korrigerar ni 

det? 

14. Tränas personal i bemötande/serviceteknik? Eller är det upp till var och en och sunt 

förnuft? 

15. Vilken information kommuniceras från era ägare? 

16. Fritt från hjärtat 
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Bilaga 2: Medarbetarenkät 

Medarbetarenkät ASM Foods 

Hej! 

Vi är två studenter från Linköpings universitet, Viktoria Nikkinen och Eva-Lotta Thörngren, 

som arbetar med en uppsats i marknadsföring. Uppsatsen handlar om hur ett företag uppfattar 

sig själva och hur företagets kunder uppfattar företaget. Den här enkäten kommer att handla 

om identitet och kommunikation. Alltså hur ni uppfattar er arbetsgivare och hur ni uppfattar 

den information som kommuniceras ut i företaget. Alla svar kommer att behandlas anonymt 

och det kommer inte att gå att spåra vem som har svarat på vad i enkäten. 

Tack på förhand för att ni hjälper oss i vårt arbete! 

Viktoria och Lotta 

___________________________________________________________________________ 

1. På vilken avdelning arbetar du? (Ringa in ditt svar) 

a. Sylt 

b. Choklad 

c. Lab 

d. Ekonomi/marknad/POMT 

e. Verkstad/lager 

f. Arbetsledning med personalansvar 

 

 

2. Hur många år har du arbetat hos ASM Foods? (Ringa in ditt svar) 

a. 0-4 

b. 5-9 

c. 10-14 

d. 15-19 

e. Mer än 20 

 

 

3. Vilka av följande ord förknippar du med ASM Foods? (välj och ringa in 3 

alternativ) 

Flexibla Oflexibla (rigid) 

Trygghet Oro 

Ordning och reda Kaos 

Kompetent Inkompetent 

Hög servicenivå Låg servicenivå 
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4. Trivsel (1 Stämmer absolut inte, 5 Stämmer utmärkt) 

a. Jag trivs med mitt arbete     

1          2          3          4          5          Vet ej 

b. Jag känner att jag hinner med mina arbetsuppgifter 

1          2          3          4          5          Vet ej 

c. Det känns roligt att gå till jobbet 

1          2          3          4          5          Vet ej 

d. Jag bidrar till trivseln på vår arbetsplats 

1          2          3          4          5          Vet ej 

e. Jag är nöjd med ASM Foods som arbetsgivare 

1          2          3          4          5          Vet ej 

 

 

5. Samarbete (1 Stämmer absolut inte, 5 Stämmer utmärkt) 

a. Samarbetet med kollegorna på min arbetsplats fungerar bra 

1          2          3          4          5          Vet ej 

b. Samarbetet med andra avdelningar fungerar bra 

1          2          3          4          5          Vet ej 

c. Jag får tillräckligt med återkoppling på mitt arbete 

1          2          3          4          5          Vet ej 

d. Jag har bra kontakt med min närmaste chef 

1          2          3          4          5          Vet ej 

e. Min chef skapar goda förutsättningar för att samarbetet i arbetsgruppen ska 

fungera bra 

1          2          3          4          5          Vet ej 

f. Jag känner mig respekterad på min arbetsplats 

1          2          3          4          5          Vet ej 

 

 

6. Mål (1 Stämmer absolut inte, 5 Stämmer utmärkt) 

a. Jag känner till min avdelnings mål 

1          2          3          4          5          Vet ej 

b. På min avdelning arbetar vi med kunden i fokus 

1          2          3          4          5          Vet ej 

c. På min avdelning arbetar vi för att skapa det kunden efterfrågar på bästa sätt 

1          2          3          4          5          Vet ej 

d. På min avdelning arbetar vi aktivt med ASMs värderingar: Respekt, 

Samverkan, Det dagliga och Glädje 

1          2          3          4          5          Vet ej 
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7. Utveckling och delaktighet (1 Stämmer absolut inte, 5 Stämmer utmärkt) 

a. Jag kan få den kompetensutveckling jag behöver för utvecklas i mitt arbete 

1          2          3          4          5          Vet ej 

b. Våra avdelnings- och stormöten gör att jag känner mig delaktig i verksamheten 

1          2          3          4          5          Vet ej 

c. På ASM tar man tillvara på medarbetarnas förslag och idéer 

1          2          3          4          5          Vet ej 

d. Jag känner att jag kan påverka min arbetssituation 

1          2          3          4          5          Vet ej 

e. Jag tar chansen att lära mig mer, när den dyker upp 

1          2          3          4          5          Vet ej 

 

 

8. Information (1 Stämmer absolut inte, 5 Stämmer utmärkt) 

a. Jag är väl informerad om det som rör min arbetsplats 

1          2          3          4          5          Vet ej 

b. Jag har tillgång till den information jag behöver för att utföra mitt arbete 

1          2          3          4          5          Vet ej 

c. Jag har tillgång till den information mina kunder efterfrågar 

1          2          3          4          5          Vet ej 

d. Jag försöker se till att hålla mig uppdaterad om all som rör min arbetssituation 

1          2          3          4          5          Vet ej 

e. Jag känner till vad som kommuniceras ut till kund 

1          2          3          4          5          Vet ej 

 

9. Hur tycker du följande informations- och kommunikationskanaler fungerar?  

(1 Inte alls, 5 Utmärkt) 

a. Intranät 

1          2          3          4          5          Vet ej 

b. Avdelningsmöten 

1          2          3          4          5          Vet ej 

c. Stormöten 

1          2          3          4          5          Vet ej 

 

 

10. Övriga synpunkter?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bilaga 3: Kund/agentenkät 

Hej! 

Vi är två studenter från Linköpings universitet, Viktoria Nikkinen och Eva-Lotta Thörngren, 

som arbetar med en uppsats i marknadsföring. Uppsatsen handlar om hur ett företag uppfattar 

sig själva och hur företagets kunder uppfattar företaget. Den här enkäten kommer att handla 

om identitet och kommunikation. Alltså hur ni uppfattar er leverantör och hur ni uppfattar den 

information som kommuniceras av ASM Foods. Alla svar kommer att behandlas anonymt och 

det kommer inte att gå att spåra vem som har svarat på vad i enkäten. 

Tack på förhand för att ni hjälper oss i vårt arbete! 

Viktoria och Lotta 

Tack för att du deltar!  

Obs! 

Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken nedan så tas du 

automatiskt bort från vår e-postlista. 

1. Hur många år har ni anlitat ASM Foods? 

2. Vilka av följande ord förknippar du med ASM Foods? (Välj max 3) 

3. Vilket produktområde anlitar ni ASM för? 

4. Hur uppfattar ni ASMs kommunikation inom följande områden: 

a. Konceptpresentation 

b. Monter på FIE-mässan 

c. Hemsidan 

d. Företagspresentation 

5. Hur upplever ni att bemötandet är inom följande områden? 

a. Försäljning 

b. Utveckling 

c. Orderläggning 

d. Logistik 

e. Reklamationer 

f. Uppföljning 

6. Hur fungerar ASMs återkoppling? 

7. Jag känner mig som kund sedd och hörd av ASM? 
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Bilaga 4: Sammanställning av medarbetarenkäten 

 
Sammanställning över anställningstid  

 
Sammanställning av värdeord från medarbetare 

 

 
Sylt Choklad V/L Lab E/M/P 

ASM 
totalt 

Trivsel 3,8 3,7 3,7 3,4 3,8 3,7 

Jag trivs med mitt arbete 4,1 4,0 4,3 3,7 4,0 4,0 

Arbetsbelastning 3,8 3,5 3,3 2,4 3,8 3,4 

Det känns roligt att gå till 
jobbet 3,6 3,6 3,4 3,7 3,5 3,6 

Jag bidrar med trivseln 4,0 3,7 3,8 3,7 4,1 3,8 

Jag är nöjd med ASM 3,7 3,7 3,7 3,4 3,5 3,6 
Sammanställning av trivselfaktorer. 
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Sylt Choklad V/L Lab E/M/P 

ASM 
totalt 

Samarbete 3,8 3,6 3,7 3,1 3,9 3,6 

Bra samarbete mellan kollegor 4,1 3,9 4,2 4 4,3 4,1 

Samarbetet mellan andra avd. 3,3 2,9 3,6 3,1 3,3 3,2 

Jag får tillräcklig återkoppling 3,2 2,9 2,8 2,8 3,3 3,0 

Bra kontakt med närmaste 
chef 4,2 4,2 4,2 3,2 3,9 3,9 

Min chef skapar goda 
förutsätt. 3,8 3,7 3,8 2,5 3,3 3,4 

Jag känner mig respekterad 4,1 3,8 4,1 3,3 4,0 3,8 
Sammanställning av samarbetsfaktorer 

 

 
Sylt Choklad V/L Lab E/M/P 

ASM 
totalt 

Mål 3,5 3,8 4,2 3,2 4,1 3,7 

Jag känner till avd. mål 3,2 3,6 4,1 3,2 4,1 3,2 

Kunden i fokus på min avd. 3,6 4,2 4,3 3,6 4,4 4,0 

Skapar det kunden efterfrågar 3,8 4,3 4,1 3,8 4,3 4,0 

Arbetar aktivt med 
värderingarna 3,3 3,1 4,1 2,5 3,7 3,3 
Sammanställning av målfaktorer 

 

 
Sylt Choklad V/L Lab E/M/P 

ASM 
totalt 

Utveckling och delaktighet 3,3 3,1 3,6 2,9 3,7 3,3 

Kompetensutveckling 3,3 3,3 3,3 2,7 3,4 3,2 

Känner mig delaktig via 
avdelnings- och stormöten 3,1 3,3 3,6 2,6 3,8 3,2 

Tar till vara på idéer och 
förslag 2,9 2,7 2,6 2,2 3,4 2,8 

Påverka arbetssituationen 3,4 3,2 3,5 2,9 3,4 3,2 

Jag tar chansen att lära mig 
mer.. 4,0 3,8 4,2 3,8 4,3 4,0 
Sammanställning av utveckling och delaktighetsfaktorer 
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Sylt Choklad V/L Lab E/M/P 

ASM 
totalt 

Information 3,1 3,3 3,3 3,2 3,7 3,3 

Väl informerad 3,4 3,6 3,4 3,3 3,5 3,4 

Tillgång till rätt info 3,6 3,7 3,5 3,2 3,8 3,5 

Tillgång till info kunden efterfr 2,6 2,8 3,2 3,4 3,8 3,1 

Försöker hålla mig uppdaterad 3,9 3,9 4,1 3,6 4,0 3,9 

Kommuniceras till kund 1,9 2,0 2 2,5 3,3 2,3 
Sammanställning av informationsfaktorer 

 

 
Sylt Choklad V/L Lab E/M/P 

ASM 
totalt 

Kom. Kanaler 3,1 3,3 3,2 2,5 3,3 3,1 

Intranät 2,7 2,6 3,0 2,3 3,2 2,7 

Avdelningsmöten 3,5 3,7 4,0 2,4 3,3 3,4 

Stormöten 3,0 3,4 2,9 2,9 3,6 3,1 
Sammanställning av hur olika kommunikationskanalerna i företaget fungerar. 
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Bilaga 5: Sammanställning av kund- och agentenkät 

 

Sammanställning av hur många år respondenterna har anlitat/representerat ASM. 

 

Sammanställning av vilka värdeord kunder och agenter förknippar med ASM 
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Sammanställning av produktområde 

 

 
Totalt Agent Kund 

Kommunikation inom 
följande: 3,6 3,5 3,7 

Konceptpresenatation 3,6 3,5 3,8 

Mässmonter FIE-mässan 4,4 4,4 4,5 

Hemsidan 3,2 3,0 3,5 

Företagspresentation 3,0 3,0 3,0 
Sammanställning av kommunikationskanaler 

 

 
Totalt Agent Kund 

Bemötandet inom: 3,6 3,6 3,6 

Försäljning 4,1 4,0 4,2 

Utveckling 3,6 3,7 3,5 

Orderläggning 3,7 4,0 3,4 

Logistik 3,5 3,7 3,4 

Reklamationer 3,2 3,0 3,3 

Uppföljning 3,3 3,2 3,5 
Sammanställning av bemötande per kontaktyta 

 

 
Totalt Agent Kund 

Återkoppling/kommunikation 3,5 3,5 3,6 
Resultat på frågan ”Hur fungerar ASMs kommunikation?” 

31% 
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54% 

Inom vilket produktområde 
anlitar/respresenterar ni ASM? 
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Sammanställning på frågan: ”Jag känner mig sedd och hörd av ASM” 
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