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Titel: En fråga om identitet- en studie om Procordia Food:s
distinktion mellan organisationen och dess varumärken

Avdelning: Avdelningen för medie-, och
kommunikationsvetenskap

Problem: I den föränderliga värld vi lever i är uppköp och
fusioner något som ofta sker i företagsvärlden.
Följaktligen bildas nya organisationer som exempelvis
har flera varumärken i sin ägo. I en sådan situation kan
det vara nödvändigt att företaget förmedlar vilka
värden organisationen står för utöver varumärkena.
Hur dessa värden kommuniceras är en väldigt viktig
aspekt att ta hänsyn till.

Syfte: Uppsatsens syfte är att studera och bidra till en ökad
förståelse för den distinktion som företag gör mellan
sin organisation och sina varumärken ur ett kommuni-
kativt perspektiv. Uppsatsen kommer även att belysa
distinktionens betydelse för organisationen och om
denna uppfattas internt. Utifrån dessa aspekter
försöker författarna att skapa ett eget förslag till en
distinktion.

Undersökningen: Författarna har använt sig av en kvalitativ metod. Tio
samtalsintervjuer med intervjuguide som grund har
gjorts. Utifrån de genomförda intervjuerna har
författarna gjort en analys av fenomenet. Som
komplement till studien har även en dokumentanalys
genomförts.

Slutsatser: Mot konsumenterna kommunicerar Procordia Food
främst genom sina varumärken och organisationen är
relativt osynlig. Inför exempelvis grossister, journalister
och myndigheter arbetar däremot företaget för att de
värden som organisationen har utöver varumärkena ska
tydliggöras. Även internt försöker Procordia Food
förmedla en distinktion. Viktiga kanaler i detta arbete
är exempelvis personaltidningen och interpersonell
kommunikation. Dock framkom det under vår
undersökning att distinktionen mellan organisationen
och varumärkena har en svag förankring internt. En
tänkbar anledning till detta skulle kunna vara att
Procordia Food fokuserar på ett för stort antal värden.
Förslagsvis kunde företaget i större utsträckning
kommunicera värden som är unika för just Procordia
Food och därmed undvika klichéer.
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Kapitel 1: Inledning

Kapitlet innehåller en diskussion kring ämnets problematik som sedan formuleras till uppsatsens syfte. Här tas
även disposition och målgrupp upp.

1.1 Ämnets aktualitet

Det är en föränderlig värld vi lever i. Nästan dagligen rapporterar massmedierna om företag som
köps upp eller slås samman med andra organisationer. Den utveckling som skett och fortfarande
sker kan beskrivas som att ”svenska företag har under senare år badat i en våg av fusioner”
(Löwstedt & Ejenäs, 2002:177). Då ett företag slås samman eller blir uppköpt utav ett annat och
bildar en ny organisation blir det naturligt att frågor som rör företagets innersta väsen kommer i
fokus. Eftersom olika företagskulturer blandas är det inte märkligt om en viss förvirring kring vad
företaget egentligen är uppstår, bland de anställda såväl som hos omvärlden. Med andra ord blir
identitetsfrågan högst aktuell.

Något som också kan bli resultatet av en sammanslagning är att ett företag får mer än ett
varumärke i sin ägo. Idag är det inte ovanligt att en och samma organisation har flera olika
varumärken i sin verksamhet. Genom företagsuppköp och fusioner samlas varumärken som
tidigare existerat som självständiga företag under nya organisationer.

Det ovan nämnda förloppet stämmer in på det företag som denna uppsats behandlar: Procordia
Food AB. Livsmedelsföretaget har sex olika varumärken i sin ägo. De flesta har en lång historia
och tradition bakom sig då majoriteten av dem tidigare existerat som självständiga företag. Dock
är själva organisationen Procordia Food:s historia relativt kort. Verksamheten startade 1995.
Procordia Food:s berättelse är inte på något sätt unik. Liknande uppköp är som påpekats väldigt
vanliga för företag i de flesta branscher, inte bara i livsmedelsbranschen.

Dock räcker det inte idag med att klargöra vad företaget egentligen är och vad det står för.
Organisationen måste även kommunicera det på rätt sätt. Detta kan göras genom en tydlig
strategi och utvalda kommunikationskanaler som når till de rätta målgrupperna och skapar den
bild företaget önskar. Det är en mycket svår uppgift för ett företag att konstruera och förmedla
sina budskap på ett sådant sätt att de inte missförstås av intressenterna de riktas till. För att uppnå
en önskad effekt bör man ha goda kunskaper i hur, när och med vem man kommunicerar.
Externt såväl som internt är det viktigt att företaget tydliggör sina värderingar och vad det står
för, nämligen sin identitet. Ett sätt att uppnå detta är genom att göra en distinktion mellan
organisationen i sig och dess varumärken. Idag har frågor som exempelvis företagets hantering av
miljön kommit att bli allt viktigare. I sådana frågor är det organisationens ståndpunkter och inte
varumärkena som står i fokus. Genom att särskilja sin organisation från de varumärken som ingår
i den kan ett företag försöka skapa en bild av sig själv som är unik och tillför ett värde som
tilltalar dess intressenter.

En särskiljning kan uppfattas som väldigt diffus. Den bygger på känslor, uppfattningar och
insikter, det vill säga värden man inte kan ta på. Det är en av orsakerna till att
kommunikationsaspekten spelar en viktig roll vid en distinktion. Kommunikationen används till
att skapa denna känsla, att tydliggöra fenomenet och att få intressenterna att förstå vad det
innebär och hur organisationen vill att det ska uppfattas. Det ger företaget större chans att skapa
en bas av intressenter som ser positivt på organisationen och är villiga att göra affärer med den.
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Utifrån ovanstående resonemang om den situation som många organisationer befinner sig i idag
fann vi att det skulle vara av intresse att undersöka hur ett företag strategiskt agerar för att göra
en distinktion mellan organisationen i sig och sina varumärken. Det företag som vi undersöker,
Procordia Food, valdes utifrån att det har ett flertal olika varumärken samlade i sin verksamhet.
Dessutom, då Procordia Food är en så pass ny organisation fann vi att det skulle vara intressant
att studera hur organisationen i sig försöker skapa ett värde och förmedla sina ståndpunkter,
utanför sina varumärken. Då de flesta varumärkena har en lång tradition bakom sig som
självständiga företag anser vi det som ännu mer spännande att undersöka hur man agerar från
Procordia Food:s sida.

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsens syfte är att studera och bidra till en ökad förståelse för distinktionen mellan en
organisation och dess varumärken ur ett kommunikativt perspektiv. Uppsatsen kommer även att
belysa distinktionens betydelse för organisationen och om denna uppfattas internt. Utifrån dessa
aspekter försöker vi att skapa ett eget förslag till hur en organisation kan gå tillväga för att
genomföra en distinktion.

För att uppnå uppsatsens syfte har vi arbetat utifrån följande frågeställningar:

Vad innebär distinktionen?

Hur arbetar man från en sändarsida för att genomföra en distinktion?

Uppfattas distinktionen internt?

1.3 Avgränsning

Vi har valt att endast undersöka ett företag då möjligheten att uppnå djupare förståelse för
fenomenet föreföll större om en koncentrering till ett företag gjordes. Det som vi syftar till att
studera är hur man agerar från en sändarsida för att genomföra distinktionen. Dock anser vi det
även vara av intresse att undersöka om anställda inom Procordia Food uppfattar distinktionen.

1.4 Målgrupp

Uppsatsens målgrupp är främst studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap, lärare,
forskare med flera. Dock anser vi att uppsatsen naturligtvis också kan vara av intresse för det
företag vi har studerat nämligen Procordia Food. Även för andra organisationer inom samma
bransch eller organisationer som står inför en situation liknande Procordia Food:s menar vi att
uppsatsen kan vara intressant.

1.5 Disposition

Uppsatsens första kapitel innehåller en ämnesbakgrund som utmynnar i syfte och frågeställningar.
Vidare beskrivs Procordia Food:s företagshistoria. Kapitel tre innehåller en teoretisk redogörelse
för de relevanta begrepp som används som grund till en ökad förståelse för ämnet. Nästa kapitel
utgörs av uppsatsens metoddel som beskriver hur författarna har gått tillväga för att uppnå sitt
syfte. I det femte kapitlet sammanfattas de resonemang som har kommit upp under de
genomförda intervjuerna. Därefter följer studiens dokumentanalys där en genomgång och
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resonemang kring företagets dokument presenteras. Kapitel sju innehåller en analys av det
insamlade materialet samt författarnas egna reflektioner kring intressanta aspekter av fenomenet.
Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där vi ger ett förslag till hur företag kan gå tillväga för
att skapa en distinktion mellan sin organisation och sina varumärken. I sista kapitlet görs även en
granskning av uppsatsarbetet.
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Kapitel 2: Procordia Food AB – historia och nutid

I detta kapitel presenteras Procordia Food AB genom en beskrivning av företagets historia och dess varumärken.

För att underlätta läsarens förståelse för företaget som uppsatsen belyser ansåg vi det som
lämpligt att presentera det och dess historik.

Procordia Food AB ingår i Orklakoncernen. Orkla Foods är ett av Norges största börsnoterade
företag och är en ledande aktör inom livsmedelsmarknaden. Orkla Foods har även en stor
marknadsandel i Östeuropa.

I Procordia Food AB ingår varumärkena Felix, BOB, Ekströms, Önos, RisiFrutti och Fun Light
som en del av organisationen. Företaget har haft sin nuvarande struktur sedan 1995. Innan dess
var varumärkena egna företag. Ekströms är det äldsta av varumärkena. Det har funnits sedan
1848 då Henric Ederhard Ekström började rörelsen med att utveckla läskedrycker och
mineralvatten. Vidare fortsatte företaget sin verksamhet med att producera Sveriges första
nyponprodukter. Önos historia påbörjas år 1903 när Ragnar Wollin i Tollarp börjar tillverka vin
och champagne av traktens frukter. Senare fortsätter Önos sin verksamhet med sylt och
safttillverkning. Felix historia börjar år 1939 då Herbert Felix gör den första gurkinläggningen i
fabriken i Eslöv. Efter detta har varumärkena utvecklats till att bli några av Sveriges ledande.
Under sin historia har varumärkena tillhört en del olika ägare. Sedan 1995 tillhör de Procordia
Food med huvudkontor i Eslöv. Felix, BOB, Ekströms och Önos är varumärken med en lång
företagshistoria bakom sig på den svenska livsmedelsmarknaden. De är väletablerade och en hel
del av produkterna ses som traditionella inom svensk matkultur såsom Ekströms nyponsoppa
eller Felix inlagda rödbetor och gurkor.

I företagets sortiment ingår matprodukter såsom pizza, färdigmat, konserverade grönsaker, frukt-
och bärprodukter, såser och potatisprodukter. Procordia Food är marknadsledande vad det gäller
många av sina varor till exempel pyttipanna, pommes frites, ketchup med flera. Företaget strävar
efter att vara ”…innovativt som förser konsumenterna med de bästa lösningarna på behovet av
välsmakande, bekväma och säkra livsmedel till rätt pris.”(Kort & Gott, Procordia Food AB).
Företagets prioriteringar är inom innovation och marknad, effektiv varuförsäljning samt
kontinuerlig kostnadsförbättring. Procordia Food AB har sju produktionsanläggningar i Eslöv,
Tollarp, Fågelmara, Färjestaden, Kumla, Vansbro och Åhus. De har 1750 anställda och en
omsättning på omkring tre miljarder kronor. För tillfället pågår  en förändringsprocess i
Procordia Food som kallas för Lyftet. Denna process kan ses som en omorganisation och
effektivisering av företagets interna rutiner. Procordia Food ser över sin vision och strategi samt
håller på att utveckla en ny metodik för hur man arbetar. Nya mätmetoder tas fram och företaget
specificerar vilka resultat som ska mätas i organisationen. Hur dessa i sin tur ska rapporteras inom
Procordia Food är ytterligare en aspekt i förändringsprocessen. Denna process omfattar
huvudsakligen företagets fabrik i Eslöv. Företaget betonar att  Lyftet behövs för att man ska
kunna behålla sin position på marknaden och inte för att det går dåligt för Procordia Food. I
samband med Lyftet har en del av de anställda i Eslöv fått lämna företaget.
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Kapitel 3: Företagets varumärke och identitet

Detta kapitel innehåller en genomgång av de teoretiska begrepp som kan ge en bättre förståelse för vad
företagets varumärken och identitet har för betydelse för organisationen samt hur dessa ska förmedlas av
företaget. Dessa begrepp ligger delvis till grund för uppsatsens analysdel.

Uppsatsens syfte är att studera och bidra till en ökad förståelse för distinktionen mellan en
organisation och dess varumärken. Att belysa de teoretiska grunderna bakom varumärkets
innehåll och betydelse för företaget och dess omgivning föreföll som en nödvändig del av
uppsatsen. Vad organisationen är och vad den står för innefattar dess identitet (Hinn & Rossling,
1994). Identitetsfrågan utgör en viktig del av studien och därför har vi valt att belysa
identitetsbegreppet utifrån ett teoretiskt perspektiv. Ett annat väsentligt område är den
kommunikativa aspekten av hur företag förmedlar den ovan nämnda relationen mellan identitet
och varumärken. Vi ansåg därför för nödvändigt att beskriva en organisations intressentgrupper
och de olika kommunikationskanalerna som kan användas för att nå ut till dessa. Hur man ser på
kommunikation är en intressant aspekt att belysa inom medie-, och kommunikationsforskning.
Dock har vi valt att inte fördjupa oss i det området. Detta på grund av den begränsning som
tiden vi hade till förfogande för uppsatsen krävde.

3.1 Kommunikation, PR och företagsvärden

Kommunikation utgör den viktigaste delen av en vara idag (Bryntesson, Hammarlind, Sammeli,
2002). Detta beror på att i dagens samhälle är varu-, och tjänsteutbudet stort och företag blir
bättre på att producera och etablera nya, spännande produkter (Melin, 1999). Denna mångfald av
varor och tjänster samt den hårda konkurrensen gör att organisationer inte kan lita på att
intressenterna lägger märke till dem om de inte särskiljer den egna organisationen från de övriga.

Varumärket och de värden som det identifieras med kan vara ett sätt för en organisation att visa
sig unik i sina intressenters ögon. När man köper en produkt får man även ”en grupptillhörighet
och ett skyltfönster för sina åsikter och värderingar” menar Bryntesson m.fl. (2002:14). Ett sätt
att skilja företaget från övriga aktörer är genom att skapa en värdebas som organisationens
varumärke står för och som intressenter kan identifiera sig med. Det är viktigt att betona
kommunikationens roll när ett företag vill utmärka sig. En särskiljning från övriga aktörer uppnås
genom en effektiv kommunikation som leder till att en medvetenhet om organisationen och dess
produkter skapas hos intressenterna (Bryntesson m.fl. 2002). Behovet av att göra sig hörd och
kunna kommunicera med sina intressenter har bidragit till att Public Relations (PR) har kommit
att spela allt viktigare roll för företag idag. PR:s primära syfte är att genom kommunikation
etablera och bibehålla positiva relationer med olika intressentgrupper (Larsson, LÅ. 2001). PR
förevisar organisationen på ett så fördelaktigt sätt som möjligt för att försäkra sig om att företaget
ges tillkänna inför sina intressenter. Detta görs genom en ständigt pågående kommunikation.

Organisationens identitet är ytterligare ett begrepp som tillför företaget ett eget värde och gör det
unikt. På grund av den hårda konkurrens som råder måste allt fler företag stå för något utöver
sina produkter. Frågor som ”Vad är det som håller oss samman?” och ”Vad står vi för?” är
nödvändiga för varje organisation att ställa (Företagsidentitet II, 1998). En tydlig strategi vid
utformningen av organisationens identitet och en genomtänkt kommunikationsmetod kan vara
avgörande för om en organisation ska kunna utmärka sig positivt inför omvärlden (Företagsidentitet
II, 1998). Det finns ett antal frågor man kan arbeta utifrån om man strävar efter att hitta sina
unika värden och kommunicera dessa. En möjlighet kan vara att gå tillbaka i historien och studera
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vad grundaren ville åstadkomma (Bryntesson, 2002; Morgan,1999). Vidare kan det vara av vikt att
fundera på vad kunderna associerar företaget med. Idag finns det vissa värden som kan betraktas
som självklara krav vilka inte är tillräckliga för ett företag som vill skilja sig från mängden.
Exempel på sådana är kvalitet, omsorg och service, begrepp som inte säger så mycket då de till
stor del tas för givet av kunderna (Bryntesson m.fl. 2002). Det kan alltså vara avgörande att
betänka vilka unika begrepp företaget vill associeras med.

När ett företag står inför beslutet om hur dess värden ska förmedlas står det även inför ett
samhällsproblem nämligen informationsöverflödet. Idag måste företag kommunicera på ett
genomtänkt sätt för att kunna förmedla ett budskap till sina intressenter. På grund av att
människor dagligen möts av mycket information minskar möjligheten att nå ut till dem.
Bryntesson talar om integrerad kommunikation (Bryntesson m.fl. 2002). Detta begrepp innebär
först och främst att den interna kommunikationen ska använda samtliga interna kanaler för att
ena olika avdelningar kring företagets mål och strategier. I andra hand ska det företag förmedlar
stämma överens mellan olika målgrupper och kanaler. Det som görs internt ska vara detsamma
som organisationen visar sina externa intressenter. Fler och fler företag står inför ett val om de
ska satsa på PR eller marknadsföring när de vill bygga och förmedla sitt värde.
Masskommunikationen har inte samma genomslagskraft som tidigare då dagens
informationsöverflöde gör att många intressenter inte påverkas av den i samma utsträckning. Det
är därför viktigt att satsa på individuell kommunikation för att skapa relationer och kännedom
om sitt företag. PR blir därmed ett naturligt val och en bättre lösning på denna frågan. Att
förmedla sin företagsidentitet och betona sina varumärkesvärden är två av många möjliga vägar
att gå för att utmärka sig som organisation. Då PR:s främsta uppgift är att skapa en kännedom
om företaget och dess värden har PR - området en nära koppling till identitets-, och
varumärkesbegreppen. PR - satsningar i form av interpersonell kontakt med utvalda
intressentgrupper skapar en medvetenhet om företaget på både kort och lång sikt (Bryntesson
m.fl. 2002). Detta leder förhoppningsvis till att en kännedom om vad företaget är i verkligheten
och vad dess varumärken står för finns hos intressenterna.

En viktig aspekt som inte ska förglömmas är synen på kommunikation i dessa sammanhang.
Varey (2000:329) menar att: ”Often when talking about communication, it is not the wider and
subtle communication that is talked of, but the transmission of signals along the wire.” Att se
kommunikationsprocessen på ovan nämnda sätt indikerar på en transmissionssyn på
kommunikation där processen handlar mest om att transportera budskap med givna betydelser
från en sändare till en mottagare (Eriksson,2001; Simonsson & Heide, 2001; Varey, 2000). Det är
viktigt att företag ser kommunikation mer som en ömsesidig process där budskap och kunskap
konstrueras och förmedlas (Varey, 2000). En sådan syn på kommunikation bidrar till en ökad
förståelse för mottagarnas tankegångar och individuella behov.

3.2 Profil, identitet och image - begrepp som skapat oenighet

Genom användningen av begrepp som profil, identitet och image kan gränser mellan ett företags
externa och interna värld dras. Dock råder det inom forskarvärlden oenighet om hur begreppen
bör betraktas (Larsson, 2001). Ofta skiljer sig definitionerna åt från forskare till forskare vilket
indikerar på att begreppen till stor del är töjbara. Profil har traditionellt definierats som ”Den bild
som organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och omvärld” (Larsson 2001:99).
Vidare kan image definieras som ”Nettoresultatet av samspelet mellan alla de erfarenheter,
intryck, åsikter, känslor och kunskaper människor har om ett företag” (Bernstein 1985:182).
Larsson (2001:99) har en något annorlunda definition då han skriver att image är ”den
uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen”. Larsson har i sin definition
av image ordet ”omvärld” vilket gör att nyansen blir något annorlunda än om man som Bernstein



7

använder ordet ”människor”. ”Människor” bör rimligtvis även inkludera anställda och det är
intressant att Bernstein i sin definition inte gör någon uttalad separation av företagets interna och
externa värld. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att det internationellt är mindre
vanligt att man, som i Sverige, skiljer på de olika begreppen. Larsson (2001) pekar på att ibland
skiljer man inte på profil och image utomlands. Han menar vidare att detta möjligen kan bero på
en förlegad syn att det som sänts från företagets sida också är det som uppfattas av mottagaren
(Larsson 2001).

Dock anser vi att en frånvaro av en begreppsåtskillnad inte nödvändigtvis måste indikera på en
förlegad syn på kommunikation. Vi anser att det kanske till och med kan indikera på motsatsen.
En tänkbar risk som en uppdelning i olika begrepp kan medföra är att det kan ge intrycket av att
olika grupper också är strikt åtskilda. Vad som sker internt avskiljes från det externa. Frågan är
om det ens är nödvändigt att göra en sådan uppdelning. Verkligheten är inte så enkel att det
antingen handlar om intern eller extern kommunikation. Exempelvis är det tänkbart att en person
som har en familjemedlem som arbetar på ett visst företag även kan känna en stark samhörighet
med företaget trots att han/hon inte arbetar där själv. Den personen känner rimligtvis till
betydligt mer om organisationen än den breda allmänheten. Därmed kan även han/hon inför
omvärlden vittna om vad som pågår inom organisationen. Den naturliga följdfrågan utav
ovanstående resonemang blir om denna personen kan sägas tillhöra företagets externa eller
interna värld. För ett företag kan det alltså vara fördelaktigt att ha en mer enhetlig syn på sin
kommunikation. Cheney & Christensen (2001) pekar på att gränserna mellan den externa och den
interna kommunikation som företag för mer och mer har börjat suddas ut. Det har blivit allt
svårare för företag att dra klara gränser mellan den interna och externa världen och det är inte
längre fruktbart att göra detta (Cheney & Christensen, 2001).

3.3 Identitetsbegreppet

Utifrån den utveckling som skett (och sker) är identitet ett begrepp som kommit alltmer i fokus.
Balmer & Gray (2000) pekar på några bidragande faktorer till företagsidentitetens ökade
betydelse. En orsak är det stora antal uppköp och sammanslagningar som sker i företagsvärlden
idag. Dessutom finns det en trend som innebär ett ökat krav på att företag tar ett etiskt ansvar.
En ytterligare anledning till att företagsidentiteten kommit i fokus är att gränserna mellan det
interna respektive det externa i organisationer alltmer suddas ut (Balmer & Gray, 2000).
I dagens samhälle råder dessutom ett informationsöverflöd och därmed har det blivit allt viktigare
för företag att klargöra vad organisationen är (Cheney & Christensen, 2001). Viktigt att påpeka är
dock att även identitet är ett begrepp som skiljer sig åt definitionsmässigt. Vad som avses med ett
företags identitet varierar något beroende på författare. Det är dessutom vanligt att man
utomlands endast talar om identitet, begreppet profil som omnämndes tidigare är inte allmänt
vedertaget internationellt (Larsson, 2001). Enligt Bernstein (1985) består en persons identitet dels
av egenskaper som han eller hon föddes med, dels utav sådant som personen blivit och själv
väljer att uppvisa. Att skapa en identitet handlar alltså till stor del om medvetna val. Ett företags
identitet kan ses som ”summan av de egenskaper företaget väljer att visa upp för att markera sin
existens för omvärlden” (Företagsidentitet, 1997:7). Bernstein (1985:98) beskriver företagets
identitet som ”en planerad sammansättning av visuella signaler genom vilka publiken kan känna
igen företaget och skilja det från andra”. Ytterligare en definition ger Hinn & Rossling (1994:14)
som skriver att ”företagsidentiteten är summan av allt ett företag säger eller gör”. Larsson
(2001:99) anser att identitet är ”den kulturella helhetsbild som organisationen uppfattar och
förmedlar om sig själv”, en definition som visar på att begreppet är komplext. Definitionerna
skiljer sig uppenbarligen åt något för de olika författarna. Vi anser att ett företags identitet åsyftar
mer än, som Bernstein exempelvis menar, endast de visuella signalerna som ett företag sänder ut.
Ett företags identitet kan ju komma till uttryck på fler sätt än endast visuellt. Det är många olika
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faktorer som samverkar för att bilda en identitet. Begreppet kan säkerligen uppfattas som abstrakt
och som svårgripbart. Möjligtvis kan det bero på det faktum att ett företags identitet är väldigt
omfattande och att sätten som ett det visar sig på är många.

Hinn & Rossling (1994) menar att företagsidentitet är resultatet av kommunikation. Bärare av en
organisations identitet kan exempelvis vara hemsidan, annonser, kontorsbyggnader,
årsredovisningar. De anställda är ännu ett exempel på hur identiteten representeras. Exempelvis
kan växelreceptionistens röst i telefonen vara en identitetsbärare. Det finns otaliga ytterligare
möjligheter som företaget kan kommunicera sin identitet på. Då det förekommer så många olika
sätt som ett företag visar sin identitet blir den förestående uppgiften att försöka uppvisa en så
enhetlig och tydlig bild som möjligt. Viktigt att klargöra är att alla företag har en identitet, det är
inget som går att välja bort. Vad som däremot organisationen kan välja att göra är att försöka
kontrollera identiteten och göra den så tydlig som möjlig. Detta är naturligtvis ingen lätt uppgift.
Därför är det först och främst nödvändigt att företaget själv är på det klara med vem man är,
vilka värderingar organisation står för samt vad man syftar till att uppnå. Det är viktigt att betona
att det är väsentligt att företaget internt har en tydlig identitet. Är man inte inom organisationen
införstådd med vad identiteten består i kan det bli problematiskt att kommunicera ett konsekvent
budskap till omvärlden (Cheney & Christensen, 2001). Därför kan det exempelvis vid
sammanslagningar vara betydelsefullt för ett företag att arbeta aktivt med identitetsfrågan.

3.3.1 Identiteten efter en fusion

När ett företag genomgår stora förändringar kan en risk vara att det hamnar i något utav en
identitetskris. När ett företag slås samman med ett annat, splittras eller utökar sin verksamhet
kommer ofta också frågor om identiteten i blickpunkten (Företagsidentitet, 1997). En
grundläggande fråga i samband med fusioner är naturligtvis vad företaget ska heta i framtiden.
Treffner & Gajland (2001:83) menar att ”vikten av vilket kännetecken man väljer efter en fusion
kan knappast överskattas”. Företagets namn sänder nämligen ut signaler, till omvärlden och
kunderna men även till den egna personalen. Treffner & Gajland (2001) menar till och med att
namnvalet kan ha den största betydelsen internt. Vilka signaler sänder då organisationen ut om
man väljer att verka under ett helt nytt namn? Normalt signalerar detta att ett nytänkande finns
inom företaget (Treffner & Gajland 2001). Genom att ta ett nytt namn visar organisationen att
man från och med nu tillsammans bygger någonting nytt.

Förutom själva namnvalet måste ett företag även fastställa vem man är och vad man vill uppnå.
Balmer & Dinnie (1999) pekar på att det vid sammanslagningar är väsentligt att företaget är
införstått med vad organisationen är och vad den strävar efter. När ett företag vill formulera vad
det står för är det vanligt att man använder sig utav så kallade ”säkra begrepp” (Företagsidentitet,
1997:49). Med säkra begrepp menas att det som företaget vill framhäva är egenskaper som är
svåra att kritisera som exempelvis kvalitet och service. Dock ligger en fara i att använda sig av
sådana allmänna termer. Kvalitet är exempelvis en egenskap som många företag använder för att
beskriva sin verksamhet och faran blir därmed att ordet tappar sin betydelse då det är så ofta
förekommande. Idag representerar alla företag ”någon form av kvalitet och service, utom
möjligen de som mycket medvetet försöker lura sina kunder. Därför kan ”kvalitet” i sig inte vara
ett särskiljande värde” (Företagsidentitet, 1997:49).

För företaget gäller det alltså att undvika att använda sig av klichéer. Genom att koncentrera sig
på värden som är unika för just den egna organisationen kan företaget ha en större chans att
undvika att försvinna i mängden (Företagsidentitet, 1997). Dessutom rekommenderar Bryntesson
m.fl. (2002:15) företag att använda sig av kommunikationens viktigaste regel ”Välj ett fåtal
budskap som hänger ihop och upprepa dem.”
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3.3.2 När kan företagsidentiteten vara avgörande?

Företagsidentiteten kan vara betydande gentemot exempelvis de anställda, leverantörer,
borgenärer samt när en organisation syftar till att rekrytera personal (Treffner & Gajland, 2001).
Liksom ett varumärke kan stå för vissa värden för en organisation genom sin identitet även ut ett
särskilt budskap. Treffner & Gajland (2001) menar att beroende på vilken målgruppen är
dominerar vissa behov, behov som företagsidentiteten i bästa fall kan tillfredsställa hos respektive
grupp. Författarna delar in behoven i fyra grupper: funktionella behov, social tillhörighet, mental
tillfredsställelse och ideella behov.

Mental tillfredsställelse

Funktion Social tillhörighet

       Ideella behov

Fig. 3.1 Modell över indelning av en målgrupps behov (Treffner & Gajland 2001:76).

Treffner & Gajland (2001) pekar på att de så kallade ideella behoven har fått en alltmer
framträdande roll. Att ett företag värnar om miljön och tar sitt ansvar i samhället menar
författarna har fått en ökad betydelse. Om ett företag framstår som en riktig miljöbov är det stor
risk att arbetssökande inte vill arbeta inom organisationen. För att tillfredsställa de ideella
behoven kanske den som söker arbete hellre väljer ett företag som tar ett större ansvar. Med det
sociala behovet avses att företagets anställda har en strävan efter att känna sig utvalda samt att
andra människor ska se på de som jobbar inom företaget som utvalda (Treffner & Gajland 2001).
För ett företag kan det därför vara fördelaktigt att sträva efter att vara ”lite mer” än andra
organisationer i branschen. Ett företag som är klassat som en prestigefylld arbetsgivare har större
chans att locka till sig villiga arbetare. Det funktionella behovet inkluderar något så grundläggande
att som anställd få möjlighet att få lön och ersättning för sitt arbete. Om företaget framstår som
finansiellt svagt kan konsekvensen bli att personal överväger att söka sig till en annan
organisation. Mental tillfredsställelse avser att anställda har ett behov att känna att det som man
arbetar med är meningsfullt, att ens uppgift även fyller en funktion i samhället. Med en
väldefinierad identitet och tydliga mål kan företagets chanser att tillfredsställa den anställdes
behov öka.

3.3.3 Att se längre än näsan räcker

Som redan påpekats spelar företagsidentiteten en viktig roll vid rekrytering. I sådana sammanhang
bör företaget tänka långsiktigt. Naturligtvis gäller det att de som redan arbetar på företaget har
organisationens värden klara för sig. Dock kan det även vara fördelaktigt att företaget hela tiden
arbetar aktivt med att marknadsföra sig själv som arbetsgivare. Linus Holmgren på
kommunikationskonsultfirman Talent Talk använder sig av begreppet Employer branding. Med
detta begrepp avses att företaget arbetar långsiktigt med att marknadsföra själva organisationen
inför eventuella arbetstagare (Elsbacher, 2002). Även i en lågkonjunktur är det viktigt att man
från företaget jobbar aktivt med att framhäva vad organisationen står för. Om detta görs ökar
chansen att företaget redan idag har etablerat sig i medvetandet hos de personer som i framtiden
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skulle kunna vara intressanta ur anställningssynpunkt. Med tanke på dagens hårda konkurrens bör
företag snabbare och mer effektivt tydliggöra vad man kan erbjuda som arbetsgivare menar
Fredrik Stranne på Arla Foods (Elsbacher, 2002). Han pekar dock på att ”man ska inte hitta på
något, utan ta fram det som finns i organisationen” (Elsbacher, 2002:52). Detta resonemang
medför att varje organisation noga bör betänka vilka värden som är viktiga för just dem och
tydligt kommunicera dessa utåt. Dock, poängterar Holmgren, får de som redan arbetar på
företaget inte glömmas bort. Även de måste ha företagets idéer och värderingar klara för sig och
känna igen sig i den kommunikation som företaget för i syfte att rekrytera (Elsbacher, 2002).
Employer branding är en intressant företeelse då nya aspekter läggs till vad ett företag kan
prestera. Istället för att endast betona det ekonomiska perspektivet och de rent ekonomiska
förtjänster organisationen kan göra lyfts andra, djupliggande värden fram.

3.4 Varumärket - mer än en produktsymbol

Även ett företags varumärken och produkter fungerar som representanter för företagsidentiteten.
Det är genom dessa som allmänheten och många konsumenter kommer i kontakt med företaget.
Dock spelar företagsidentiteten i sig en mindre roll när det kommer till själva köpbeslutet som en
konsument gör i butiken (Treffner & Gajland, 2001). Då är det varumärket och den relation som
ett företag lyckas bygga genom sitt/sina varumärken som är avgörande.

I dagens samhälle är produktionsöverlägsenhet inte längre tillräcklig för att garantera företagets
framgång. Den snabba tekniska utvecklingen i de flesta branscher har lett till att produkternas
livscykel har förkortats. Dessutom har kraven på att vara innovativ ökat. Dessa faktorer gör att
företag söker sig till ett säkrare sätt att skapa starka positioner hos sina intressenter. Ett av dessa
sätt är företagets varumärken (Melin, 1999; Melin & Urde, 1990). Hur definieras då ett
varumärke?

Westerberg (1998:75) menar att:
 ”Varumärket är en visualisering av företagets själ. De värderingar, den inriktning och vision man
har, är kopplade till varumärket som den yttersta bäraren av de immateriella värdena. Det betyder
att varumärket är en symbolhandling för hur vi (som företag) jobbar och agerar”.

Det finns en mångfald definitioner av begreppet varumärke och dess betydelse för organisationen
den tillhör (Melin,1999). Varumärket kan exempelvis ses som en marknadstillgång som skapas
efter konsumenternas förväntningar för att hjälpa företag att positionera sig på marknaden
(Hooley, Greenley, Fahy, Cadogan, 2001). Som marknadstillgång är varumärket nära förknippat
med produkten den presenterar. Produktens egenskaper identifieras genom varumärket samtidigt
som produkten hela tiden försöker uppnå det som varumärket står för. Detta leder till att en nära
relation mellan de två uppstår. Denna syn tillskriver varumärket ett materiellt värde då dess
största uppgift är att bygga upp en kundbas som tillfredsställs av dess kvalitéer (Hooley m.fl.
2001). En sådan kundbas ger företaget inte bara säkra ekonomiska tillgångar utan även en stark
marknadsposition. Kundbasen leder oftast till att organisationen har en större möjlighet att
vidareutveckla såväl sitt varumärke som sin verksamhet. Att se varumärket som en tillgång som
leder till ekonomiska framgångar förekommer ganska ofta vilket ger ett företagsekonomiskt
perspektiv på varumärkets värde.

En del forskare definierar varumärket som en symbol för företagets verksamhet och inre värden
(Melin, 1999; Westerberg, 1998). Detta belyser varumärket ur ett djupare perspektiv och knyter
det till företagens immateriella värden både internt och externt. Det viktigaste verktyget för att
uppnå denna sammankoppling är kommunikation. Varumärket är en tillgång som man inte kan ta
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på. Därför är det enda sättet att förmedla dess existens genom att kommunicera det och betona
det för organisationens intressenter (Hooley m.fl.2001).

Kommunikationen har fått en allt viktigare roll i dagens samhälle då konsumenternas syn på
varumärkena har förändrats mycket de senaste åren. Idag behöver företag använda sig av mer
individanpassad kommunikation för att förmedla sina varumärkesvärden (Bryntesson m.fl. 2002)
Detta beror på att dagens konsument präglas av strävan att få vara sig själv, att vara unik och
kräver att de budskap som den möts av ska vara anpassade till dess individuella behov. Denna
utveckling grundas i det faktum att när konsumenter köper något signalerar det inte bara hur
mycket denne tjänar utan hur denne tänker (Pontén, 2002). Den situationen gör det svårare för
organisationer att hitta lämpliga kommunikationsstrategier för att nå ut till en så pass homogen
publik, en publik som präglas av individualitet. Denna samhälleliga trend ställer nya krav på
kommunikation och gör PR till ett väldigt viktigt område (Rawet, 2002). PR: s huvudsakliga
uppgift är att vägleda organisationer i deras strategiska kommunikation så att intressentgrupper
får insikt om företagsvärdena. Detta kopplar PR med den kommunikation som krävs för att
förmedla en organisations varumärke.

3.4.1 Varumärkets interna betydelse

Varumärkesbegreppet förknippas ofta med de externa fördelarna som det kan skapa. Ett starkt
varumärke ger företaget en bra position bland externa intressenter och leder till en ekonomisk
vinst i företaget. Dock finns det ett internt perspektiv som begreppet innefattar som är viktigt att
belysa. Internt kan varumärket fungera som en gemensam värdeskapare för företagets
medarbetare. Varumärket är en angelägenhet som berör alla i ett företag då det byggs på
gemensamma värderingar vilket kräver att medarbetarna bör vara införstådda med värdena som
varumärket står för (Sjöberg, 2002).

Leif Ahlberg (1998:100), varumärkesstrateg på Volvo uttrycker det på följande sätt:
  ” Man måste aktivt föra ut varumärkets budskap, skapa förståelse för det det står för. Detta för
att alla inom organisationen ska ha samma tolkning av varumärket. Det måste drivas inom
organisationen.”

För att skapa en sådan intern förståelse för varumärket måste organisationen ha en bra kunskap
om företagets struktur samt om vilka värderingar medarbetarna uppfattar som företagets och
varumärkets (Louro & Vienra, 2001; Sjöberg, 2002). De Chernatony och Segal (2001:650) menar
att: ”Understanding an organisation`s principles is one way to devise a credible cluster of unique
brand values”. Utifrån dessa kunskaper kan organisationen skapa en stark intern grund som
varumärket kan byggas på. Om ett företag däremot saknar tydliga interna värderingar kan
motsättningar uppstå som splittrar den bild företaget förmedlar till sina externa intressenter.

Lagergren (1998) menar att varumärket kan vara det som knyter samman medarbetarna och visar
dem vilka specifika värden och mål de ska sträva efter. Därför är det viktigt att engagera dem i
den process ett varumärke genomgår när det skapas (Lagergren, 1998). Det viktigaste verktyget
för att kunna åstadkomma en relation mellan medarbetarna och varumärket är kommunikation.
Det krävs en kommunikationsstrategi som knyter samman de anställdas engagemang med
varumärkets värden (Louro & Vienra, 2001). Det är väldigt viktigt att få fram vad varumärket ska
stå för och vad detta säger om organisationen i sig. Frågan är här om ett sådant tillvägagångssätt
är möjligt då en process där ett företag försöker engagera samtliga medarbetare är både
tidsödande och kostsam. Att satsa på en så pass stor värdeskapande process är kanske inte
någonting som dagens företag strävar efter i första hand. Någonting som präglar dagens företag
och gårdagens är vinststrävan på kort sikt (Willman, 2000). Den sätts som första prioritet. Då är
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det möjligt att företag inte anser det som nödvändigt att ha en värdeskapande process vars
positiva effekter kommer långt efter den har påbörjats. Dock kan man se en tendens i dagens
organisationer att förståelsen för ett gemensamt värde som knyter samman medarbetarna har
ökat (Louro & Vienra, 2001). Att detta värde skapas genom  en ständigt pågående
kommunikation med medarbetarna är ytterligare en aspekt som organisationer har börjat få en
insikt i. Denna utveckling betyder möjligtvis att företag engagerar sig i dessa frågor mer och mer.

Ytterligare en aspekt att reflektera över är hur forskare ser på kommunikationsprocessen i
förmedligen av varumärkesvärdena. En överföring av budskap som transmissionssynen innebär
(Eriksson,2001; Simonsson & Heide, 2001; Varey, 2000) kan inte vara fördelaktig i en sådan
situation. För att företaget ska skapa en förståelse för immateriella värden som
varumärkesvärdena är krävs det en kommunikationsstrategi där interpersonell kommunikation
ligger i fokus. En sådan strategi gör det möjligt för medarbetarna att i själva
kommunikationsprocessen bilda en uppfattning om det som förmedlas och få svar på sina frågor.

Core values eller kärnvärden är ett viktigt begrepp för varje företag. Kärnvärdena är väsentliga
begrepp som bildar företagets värdegemenskap samt varumärkets struktur (Lagergren,1998).
Företaget beskriver vad som anses vara av bestående värde och är avgörande för verksamhetens
framgång och dessa beskrivningar utgör organisationens kärnvärden. Lagergren (1998:233)
skriver: ”Kärnvärden beskriver hur man driver sin verksamhet, synen på människan, rollen i
samhället och moralfrågor. Inte hur man önskar vara utan hur det faktiskt är.”. Kärnvärdena ska
förmedlas såväl till interna som externa intressenter. Internt kan företaget förmedla sina
kärnvärden genom att använda sig av interna kommunikationskanaler där exempelvis en
internvideo behandlar kärnvärdenas existens och betydelse. Det är av stor betydelse att
medarbetarna är medvetna om företagets kärnvärden då dessa beskriver vad företaget strävar
efter. När de anställda är införstådda med kärnvärdena blir det lättare för dem att arbeta efter
dess riktlinjer (Sjöberg, 2002).

Självklart är det av stor vikt att skapa en medvetenhet om företagets kärnvärden hos
medarbetarna men en fråga som man kan reflektera över här är om det verkligen går att
genomföra denna process i praktiken. Att skapa en förståelse för immateriella värden kräver tid,
resurser och en välplanerad kommunikationsstrategi. Hur kan ett företag kommunicera sina
kärnvärden på ett sätt som får samtliga medarbetare att identifiera sig med dem och följaktligen
arbeta efter dem som Sjöberg (2002) menar? En individanpassad kommunikation kan möjligtvis
vara lösningen på detta. Exempelvis kan företagets olika avdelningar samlas på särskilda möten
där organisationen förmedlar sina kärnvärden genom att använda sig av en
kommunikationsstrategi anpassad just till den gruppen av medarbetare. Frågan är om det finns
företag som har den ekonomiska och tidsmässiga möjligheten att genomföra en liknande
kommunikationsprocess då den kan vara uppfattas som mycket mer kostsam än vad företag
egentligen är beredda att satsa på i sådana sammanhang.

3.4.2 Varumärkets externa funktioner

Externt kan varumärket fungera som identitetsbärare och relationsskapare. Det kan spegla vad ett
företag står för, visa delar av dess identitet. Att varumärket ses som en identitetsbärare beror
delvis på att det indikerar om företagets interna processer fortlöper på ett tillfredsställande sätt.
När konsumenterna köper en produkt med ett visst varumärke förutsätter de att den innehar
vissa kvalitéer. Det kan vara allt från smakupplevelser till funktionsduglighet. Varumärket
innehåller ett löfte som företaget ska leva upp till (Lagergren 1998; Pontén, 2002). Om det löftet
inte hålls kan det i konsumenternas ögon betyda att företaget inte lyckats hålla den nivå som man
förväntar sig av dem. Detta kan leda till att  ”Produkternas fel och förtjänster smittar av sig på
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företagsnamnet ” som Lagergren (1998:262) uttrycker det. Vi tolkar det som att varumärket inte
bara speglar organisationens förmåga att tillföra produkterna de egenskaper som har utlovats utan
även uttrycker något om företaget och dess identitet och därmed kan ses som relationsskapare
mellan organisationen och dess intressenter. Denna relation mellan företaget och varumärket
implicerar en förpliktelse på företaget nämligen att hålla den kvalitetsgaranti som har getts genom
varje produkt och vid varje köptillfälle. Om så inte är fallet har konsumenten ett val nämligen att
köpa en annan produkt, ett annat varumärke. Konsumenterna kan få en bild av vad företaget står
för genom en upplevelse av dess varumärkesprodukt (Lagergren, 1998).

Ett starkt varumärke kan leda till att företaget blir attraktivt för externa intressenter och väcker ett
intresse för eventuellt samarbete. Det är viktigt för varje företag att vara medveten om att
kommunikationen är en viktig faktor när man vill skapa en kontakt med intressentgrupper samt
strävar efter att förmedla organisationens varumärkesvärden. Louno & Vienra (2001) betonar
kommunikationens betydelse genom att uttrycka sin övertygelse att det enda sättet att påvisa att
ett varumärkesvärde existerar är att förmedla det genom kommunikation. Det är intressant hur en
organisation kan söka sig till en relation med sina intressenter baserad på sitt varumärke. Ett
starkt varumärke kan ge organisationen status vilken i sin tur bidrar till att intresset för företaget
ökar (Louno & Vienra, 2001). Vad gör då företag vars varumärken inte är marknadsledande? Kan
dessa skapa lika högt värde? De flesta forskare behandlar aspekten ur ett marknadsledande
varumärkesperspektiv (Lagergren, 1998; Louno & Vienra, 2001; Melin, 1999). Företagen som
äger okända varumärken är kanske tvungna att använda sig av andra strategier än själva
varumärket för att göra sig attraktiva och skapa en kontakt med intressenterna. Möjligtvis kan ett
företags engagemang inom ett specifikt område såsom miljöhänsyn, hjälpverksamhet vara ett
exempel på en strategi som får upp intresset för organisationen. Hur företag väljer att framhäva
sitt eller sina varumärken beror mycket på hur organisationen vill uppfattas inför sina
intressenter. Utifrån detta väljer företaget en strategi att arbeta efter.

Varumärkets betydelse för företaget är både externt och internt. De värden som varumärket står
för kan både externa och interna intressenter identifiera sig med. Detta kan i sin tur leda till att
varumärket blir ett begrepp som man kan samlas kring och känna en samhörighet med.
Kommunikationens roll vid förmedligen av vad varumärket står för är väsentlig då varumärket är
en immateriell tillgång som kan ges tillkänna endast genom en effektiv och välplanerad
kommunikationsstrategi.

3.5  Företaget - synligt eller osynligt?

En viktig fråga en organisation har att fundera på är hur synligt själva företaget vill vara för
omvärlden. Ett företag som exempelvis har flera olika varumärken kan välja olika strategier.
Organisationen kan antingen tydliggöra kopplingen mellan organisation och varumärken eller låta
företaget förbli relativt okänt för den stora allmänheten. Väljer företaget att främst verka genom
sina varumärken får detta som konsekvens att organisationen i sig förblir relativt okänd (Treffner
& Gajland, 2001). Ett exempel på ett företag som tillämpat denna strategi är Procter & Gamble.
Företaget har valt att inta en låg position och verkar genom sina varumärken. Treffner & Gajland
(2001) pekar på att av de konsumenter som köper en av Procter & Gambles produkter är det få
som är medvetna om vilket företag som står bakom produkten. Det som är intressant är alltså de
associationer som själva varumärket skapar hos konsumenten. En anledning till att tillämpa denna
strategi är att faran för själva företagets rykte därmed minskar. Kopplingen mellan produkt och
företag är inte uppenbar för konsumenterna. Om en produkt ”missköter” sig på marknaden kan
företaget ändå gå omärkt genom händelsen då det för majoriteten inte är bekant vem som står
bakom produkten.
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Ett företag som däremot vill ha en tydlig koppling mellan organisationen i sig och produkterna
kan, istället för att skapa separata varumärken, låta företagets övergripande identitet få
representera alla produkter (Företagsidentitet, 1997). Organisationen kan alltså för produkterna
använda samma ordkännetecken som företagsidentiteten (Treffner & Gajland, 2001). Detta kan i
vissa situationer vara positivt då sambandet mellan ett populärt varumärke och själva företaget
blir känt. Organisationen får så att säga del av varumärkets framgång då exempelvis
konsumenterna automatiskt tänker på organisationen bakom varumärket då namnen är identiska.
Men det kan även innebära en risk att tala om vem man är. Situationen blir då annorlunda
eftersom företaget blir bekant som organisation och inte endast för sina varumärken. Om
missnöje uppstår vet exempelvis konsumenterna vem man ska vända sig till. I en sådan situation
skadas kanske inte endast varumärket utan även organisationen i sig.

En indikator på vilken strategi ett företag väljer är hur tydligt företagsnamnet framträder på
produkterna. Har man valt att synliggöra organisationen eller är det endast varumärket som får
tala? Själva företaget kan alltså välja i vilken grad det vill vara framträdande på produkterna.
Bernstein (1985) nämner de båda företagen Heinz och Procter & Gamble för att illustrera olika
tillvägagångssätt. I företagets Heinz fall är kopplingen mellan företagsnamn och varumärke
uppenbart. Företagsnamnet förekommer på allt som det tillverkar och alla produkter som
tillverkas går under namnet Heinz. Vad gäller företaget Procter & Gamble finns även detta namn
på samtliga av företagets produkter. Dock är företagsnamnet avsevärt mindre framträdande,
oftast står det på baksidan av produkterna och är skrivet med ett mindre typsnitt (Bernstein,
1985). Man har alltså valt att göra produkterna kända under sina varumärken. Konsekvensen av
denna strategi kan vara att det blir svårare för exempelvis konsumenten att skapa sig en bild av
själva företaget som står bakom varumärkena. Då företagsnamnet står skrivet med minimal text
noterar man som konsument troligen inte detta i någon större utsträckning och organisationen i
sig förblir okänd för allmänheten. Vilken strategi som företaget kommer att använda väljs
naturligtvis med hänsyn till den enskilda organisationens historia.

3.6 Identitet, varumärken och kommunikation

Med det informationsöverflöd som finns idag har kommunikation kommit att bli allt viktigare.
Cheney & Christensen (2001) pekar på att kommunikation i allra högsta grad är väsentligt då det
gäller för ett företag att tydliggöra sin identitet. Den uppfattning som olika publiker får om
organisationen och dess varumärken kommer till stor del vara resultatet av den kommunikation
som företaget väljer att föra. Det gäller alltså för en organisation att noga betänka med vem och
hur man ska kommunicera. Eftersom ett företag är beroende av olika grupper för sin överlevnad
är det av stor vikt för en organisation att satsa på PR och bygga upp goda relationer med sina
intressenter. En viktig del i detta relationsbyggande är att genom olika former av kommunikation
göra sin identitet tydlig för olika grupper.

3.6.1 Vad är en målgrupp

De grupper som en organisation vill föra en kommunikation med går under benämningen
målgrupper. Larsson pekar dock på att termen målgrupp kan ge associationer till
envägskommunikation (Larsson, 2001). Men då termen är så pass etablerad som den är kan den
vara väl värd att använda om en definition tydliggörs. Den definition av begreppet målgrupp som
Larsson (2001:110) valt är ”den grupp man vill kommunicera med från en organisations sida”. En
invändning som dock kan göras mot denna definition är att den inte klargör att organisationer
ofta har ett tydligt, bakomliggande mål med sin kommunikation med en viss grupp. För ett
företag gäller det att etablera goda relationer till de olika betydelsefulla grupperna och att för
dessa exempelvis visa vad organisationen står för. Detta medför att kommunikationen från
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företagets sida i högsta grad är målstyrd. Genom den kommunikation som organisationen för
med en viss grupp vill man också uppnå ett visst syfte, exempelvis skapa positiva uppfattningar
om företaget hos just denna grupp.

3.6.2 Målgruppsindelning

Vanligt förekommande i litteratur som behandlar planerad kommunikation är att en
målgruppsindelning görs. Varje författare gör dock sin egen indelning vilket gör att bilden av en
organisations målgrupper kan se olika ut från bok till bok. En risk med en målgruppsindelning är
att man som läsare kan få en något förvrängd bild av verkligheten och få uppfattningen att varje
grupp är fullständigt separerad från nästa. Bernstein (1985) anser dock att det är viktigt att betona
att de ovannämnda publikerna inte är strikt åtskilda. Människor kan självklart ingå i flera olika
grupper samtidigt, exempelvis kan ju en konsument samtidigt äga aktier i företaget.

Ytterligare en risk en målgruppsindelning kan medföra är att en sådan indelning kan ge intrycket
av att vara statisk och därmed gällande för alla organisationer oberoende av situationen. Dock
skiljer sig exempelvis olika företags verksamheter vida åt och därmed även de målgrupper som
anses som betydelsefulla. Larsson (2001) pekar just på att organisationer har, beroende av
verksamhet, olika prioriteringar vad gäller målgrupper. Ett företag i livsmedelsbranschen har
naturligtvis hushållskunder och tilltänkta kunder som viktiga målgrupper. Men det är för ett
livsmedelsföretag även avgörande att ha god kommunikation med målgrupper såsom
myndigheter, leverantörer samt grossister och detaljister.

Bernsteins (1985) indelning i grupper av alla de som ett företag kommunicerar med utgörs av nio
olika så kallade publiker: internt, lokalt, inflytelserika grupper, branschen, myndigheterna,
nyhetsmedierna, finansvärlden, kunderna samt allmänheten. Idag inser alltfler organisationer
vilken avgörande roll kommunikationen har för etablerandet av goda relationer. Företag börjar i
allt större utsträckning lägga ned resurser på informations- och kommunikationsfrågor. Detta
faktum kan vara en tänkbar anledning till att översikter över målgruppsindelningar har kommit
att bli mer specialiserade. Larsson (2001) väljer att utgå från en mer detaljerad karta över en
organisations omvärld. Han gör en uppdelning av nio huvudmålgrupper: koncernen, den egna
organisationen, ekonomiska grupper, externa intressenter, närsamhället, medier, offentlig sfär
samt övriga målgrupper. Under varje huvudkategori finns ytterligare ett stort antal delmålgrupper.
Under kategorin ekonomiska grupper nämns exempelvis aktieägare, finanspress och analytiker
som viktiga publiker och under externa intressenter tas upp exempelvis kunder,
konsumentgrupper och besökare i företaget (Larsson 2001).

Både Bernsteins (1985) och Larssons (2001) målgruppsindelningar kan till viss del kritiseras. En
invändning som kan göras mot Bernsteins indelning är att den ger en för enkel beskrivning av en
komplicerad verklighet. Genom Larssons kategorisering kommer däremot den komplexa värld
som organisationer verkar i mer till sin rätt. Larsson tydliggör genom sin uppdelning av
delmålgrupper under varje huvudmålgrupp vilket stort antal grupper en organisation bör försöka
etablera goda relationer till. Dock kan man även ha synpunkter på Larssons översiktskarta. Under
huvudkategorin ”närsamhället” kunde exempelvis även målgruppen skolor vara värd att nämna
då det kan vara positivt för ett företags relationsskapande att förslagsvis upprätta ett samarbete
med kommunens skolor. Man kan även ifrågasätta valet att benämna en huvudkategori ”övriga
målgrupper” och i den inkludera intresseorganisationer, forskare och specialister/experter
(Larsson, 2001:124). Dessa grupper borde rimligtvis ha kunnat ingå under någon av de andra
rubrikerna.
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Ett betydelsefullt perspektiv på kommunikationsprocessen ger Bernstein (1985) genom sin
modell där ett företags alla målgrupper illustreras som ett hjul där företaget finns i navet medan
de olika publikerna ligger längs fälgen. Även Larsson (2001) refererar till Bernsteins
kommunikationsmodell. Bernsteins hjul är ett bra sätt att illustrera kommunikationsprocessen på
då det tydliggör att företaget är beroende av samtliga grupper för sin överlevnad samt då det visar
hur de olika grupperna samspelar och ofta till och med även går in i varandra. Även om en
målgruppsindelning kan vara nödvändig att göra är det värt att komma ihåg att gränserna mellan
de olika grupperna ofta är väldigt suddiga. Därför gäller det för ett företag att vara konsekvent i
sin kommunikation, oavsett vilken grupp man kommunicerar med (Cheney & Christensen, 2001).

3.6.3 Genomgång av olika målgrupper

För att skapa en djupare förståelse för de målgrupper som ett företag kommunicerar med
kommer en mer detaljerad genomgång av en del målgrupper göras. Denna genomgång gör på
intet sätt anspråk på att vara allomfattande och heltäckande. Utifrån den bransch uppsatsen
behandlar, livsmedelsbranschen, kommer ett antal målgrupper att nämnas som kan anses som
särskilt viktiga.

Personalen inom företaget, är av naturliga skäl en viktig grupp att ta hänsyn till (Bernstein, 1985,
Cheney & Christensen, 2001, Larsson, 2001). Att de anställda exempelvis har organisationens
värderingar klara för sig kan vara avgörande för om företaget ska lyckas signalera konsekvens
utåt. Det som organisationen står för måste också vara förankrat i de anställdas medvetande.

Som en viktig grupp att kommunicera med nämner Larsson (2001) även målgrupper i närsamhället.
Hit hör hela det samhälle där företaget finns, orten för verksamheten. Om företaget exempelvis
inte visar vilka värderingar och mål man har och handlar därefter, kan man troligen inte heller
räkna med ortbefolkningens stöd. Bernstein (1985) menar att konsumenterna som bor i orten där
företaget finns i köpsituationen kan fatta beslut utifrån vad de känner till om själva företaget.
Frågor som invånarna på orten kan notera är om företaget tar sitt miljöansvar och om det stödjer
lokala organisationer. Även om ett företag har som strategi att utåt främst verka genom sina
varumärken lär det bli svårt att förbli anonym på den egna orten. Då är majoriteten troligen också
medveten om vilket företag som finns bakom varumärkena.

Även med grupper inom branschen är det viktigt att kommunicera väl. Livsmedelsföretag är
exempelvis beroende av grossister och detaljister. Med dessa grupper bör företaget kontinuerligt
visa vad organisationen står för. Inom livsmedelsbranschen idag finns det ett stort antal
varumärken som konkurrerar med varandra. I situationer där återförsäljare står inför valet mellan
likvärdiga produkter av olika organisationers varumärken kan det vara fördelaktigt för ett företag
att hitta ett sätt att positivt utmärka sig som organisation.

Ytterligare en betydelsefull kategori är den offentliga sfären (Larsson, 2001). Bernstein (1985:154)
pekar på att myndigheter och departement ”uppskattar tydlig, begriplig presentation som det
dessutom går att hitta i. De välkomnar bakgrundsfakta om ett företag, inte bara om vad det
tillverkar utan om vilken policy det har i mer känsliga frågor”. Det kan därför vara företaget till
gagn att inte endast ha tillfälliga kontakter med dessa grupper.

Att en organisation bygger upp goda relationer med finansvärlden är av stor vikt. Om ett företag
exempelvis använder sig av företagsannonsering, det vill säga annonserar med syfte att framhäva
företaget i sig snarare än produkterna ökar troligen även olika publikers medvetenhet om att
företaget finns (Bernstein, 1985). Bernstein (1985:155) menar att ”bekantskap odlar en positiv
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inställning”. Dock ifrågasätter vi om en medvetenhet om ett företag nödvändigtvis också måste
åtföljas av en positiv attityd till organisation.

Det kan inte förnekas att massmedierna spelar en stor roll i vårt samhälle. Massmedier är ett stort
begrepp som kan innefatta mycket. Larsson (2001:170) använder begreppet i samband med ”den
redaktionella delen hos tidningar, radio och TV”. En viktig aspekt är att om kommunikation
endast sker när något negativt inträffar kan det få som konsekvens att journalister får en
begränsad bild av företaget (Bernstein, 1985). Fler och fler företag överväger istället skapandet av
relationer av mer långvarig karaktär med medierna, däribland journalister (Melin, 1997).
Massmedierna kan vara till företagets förtjänst när organisationen vill presentera sig inför övriga
intressentgrupper (Lagergren, 1998).

Bernstein (1985) menar att det är sällan som företaget kommunicerar med kunden å företagets
egna vägnar. Företaget kommunicerar snarare genom produkterna eller genom annonsering.
Dock kan man resonera kring vad som ligger i begreppet ”kund”. Om man åsyftar kunden i
butiken, konsumenten, eller exempelvis en återförsäljare av företagets produkter som också är en
kund. Om man med kund menar återförsäljare anser vi att det kan vara av vikt för företaget att
kommunicera å själva organisationens vägnar och skapa en positiv inställning till företaget och
vad det står för.

För ett företag är det naturligtvis nödvändigt att göra en målgruppsindelning och prioritering av
dessa. Larsson (2001) menar att vissa grupper kommer att anses som viktigare medan andra
kanske till och med väljs bort. Något som både Larsson (2001) och Bernstein (1985) betonar är
att företag måste vara medvetna om gruppernas gränsöverskridande, att publikerna faktiskt går in
i varandra. En aktieägare eller en person som arbetar på ett myndighetsverk har ibland även
rollen utav privatperson och är därmed också en potentiella kund. Kanske är han/hon även
medlem i en miljöorganisation som företaget finner viktig att kommunicera med. Att från
företagets sida signalera konsekvens och överensstämmighet i sin kommunikation har därför stor
betydelse (Cheney & Christensen, 2001; Larsson, 2001). Inte minst om en organisation vill stå för
ett värde i sig, utöver sina produkter. Dock, för att nå ut med sitt budskap måste ett företag inte
bara identifiera sina målgrupper. Organisationen måste även välja lämpliga kanaler att göra sig
hörd genom.

3.7 Kommunikationskanaler

Den snabba tekniska utveckling som skett de senaste åren har medfört att de tillgängliga
kommunikationskanalerna har ökat avsevärt. Främst är det inom datorernas värld som
utvecklingen gått explosionsartat vilket innebär att företag idag har helt andra möjligheter att
kommunicera med sina målgrupper än tidigare.

Då en organisation vill kommunicera med en viss målgrupp ställs företaget inför ett medieval.
Begreppet medier är ett mycket omfattande sådant. Larsson (2001:170) har i sin användning av
begreppet valt att utgå ifrån ”medier som en organisation själv styr, producerar och köper”. Det
val som görs beror naturligtvis på de resurser som finns inom företaget. Man måste exempelvis se
över vad ekonomin tillåter organisationen att använda för medier. Andra viktiga aspekter är om
kompetensen för användandet av ett visst medium är tillräckligt samt tidsaspekten, hur snabbt
kommunikationen måste ske. Inte att förglömma är att ingen organisation är den andra lik vilket
medför att olika företag kan välja att fokusera på skilda medier.

Som redan påpekats är utbudet av kommunikationskanaler i dagsläget mycket stort. För att skapa
en överblick gör Larsson (2001) en indelning i muntliga medier, tryckta medier, elektroniska
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medier, bild- och ljudmedier samt aktiviteter och arrangemang. Självklart används skilda medier
för att kommunicera med den egna personalen jämfört med hur företaget kommunicerar externt.
Bark (2002:38) nämner tre stora interna kommunikationskanaler som han benämner som ”viktiga
hörnstenar i ett välfungerande kommunikationssystem”. Nedan följer ett mer detaljerat
resonemang kring dessa tre kanaler.

3.8 Interna kommunikationsvägar

3.8.1 Den muntliga personliga kommunikationen

När det kommer till kommunikation inom organisationen finns det en kanal som flera författare
samstämmigt framhäver som överlägsen. Att kommunicera öga mot öga anser Bernstein (1985)
vara det mest effektiva sättet för en organisation att kommunicera. Även Hinn & Rossling (1994)
pekar på att kommunikation genom personlig presentation är en klart överlägsen metod. Särskilt i
kristider och när ett företag genomgår stora förändringar kan den muntliga kommunikationen
vara att rekommendera för att skapa sammanhållning och en gemenskap inom organisationen.
Dessutom minskas risken för ryktesspridning. Dock är det självfallet så att resurserna för att från
företagets sida genomföra kommunikationen ansikte mot ansikte inte räcker till.  Naturligtvis har
man inte alltid möjlighet att sammankalla till avdelningsmöten inom ett företag. Dock menar
Larsson (2001) att små, korta möten kommer att få allt större betydelse inom företag då
medvetenheten om att chefer personligen förmedlar viktiga budskap till de anställda har ökat. En
tänkbar följd av muntlig, personlig kommunikation skulle kunna vara att personalens känsla för
det företag man arbetar på stärks. Ofta förekommande möten med högre chefer kan signalera att
de anställda är en viktig grupp att kommunicera med. På så sätt kan personalen få en djupare
förståelse för organisationen och därmed kan även företagsidentiteten stärkas.

3.8.2 Intranät

Alltfler företag idag har ett eget intranät som en kommunikationskanal. Intranät kan beskrivas
som en intern användning av Internet där olika datorsystem kopplas samman (Larsson, 2001).
Med tanke på att det är ett väldigt nyetablerat medium har naturligtvis olika företag kommit olika
långt i sin användning av intranätet. Ett problem som uppstår i samband med detta medium är att
tillgången kan se väldigt olika ut inom en organisation. Möjligt är att de som arbetar i
produktionen inte har möjlighet att gå ifrån sitt arbete eller så finns det kanske inte ens tillgång till
datorer i produktionsavdelningen. Därför kan det vara avgörande att ett företag inser
nödvändigheten av att ha flera olika kanaler att kommunicera genom. Bark (2002) pekar på att
intranätet kan vara en utmärkt kanal för att sprida information som måste ut snabbt. Om
personalen i större utsträckning får information om vad som händer i den egna organisationen
kan även en bättre förståelse för verksamheten skapas (Heide, 2002). Då en större förståelse
växer fram för företaget skulle en möjlig utveckling även kunna vara att företagets värderingar,
dess kärnvärden få starkare fäste i organisationen. Dock, som redan nämnts, krävs att de anställda
anser intranätet vara användarvänligt. Bark (2002) understryker att här kan det vara nödvändigt
för företaget att personalen ges möjlighet att utforma intranätets startsida så att den passar
individens egna behov.

3.8.3 Personaltidningen

När det gäller interna kommunikationskanaler har personaltidningen eller nyhetsblad länge varit,
och är fortfarande, en viktig kanal för företag (Larsson 2001). En risk som kan urskiljas med den
utveckling som sker är att papperstidningen så småningom skulle kunna konkurreras ut av nyare
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medier, exempelvis Intranät. Dock kan det vara viktigt för ett företag att tänka väldigt noggrant
innan man beslutar att ta bort sin personaltidning. Det kan faktiskt vara så att de olika medierna
kompletterar varandra och fyller olika funktioner. Bark (2002) belyser att ett medium kan vara
inriktat på att sprida information som måste ut snabbt medan exempelvis en kanal som
personaltidningen kan utformas med ett delvis annat syfte.  Han menar att en organisations
personaltidning ”kan med fördel användas till att skapa en känsla av samhörighet och förstärka
uppfattningen av organisationens gemensamma värden” (Bark, 2002:38). Om personaltidningen
har en redaktör som är öppen för att diskutera och inta en mer kritisk hållning till dem som har
makten kan detta även medverka positivt till att sammanföra de anställda. Larsson (2001)
förvånas dock över att man inom alltför många organisationer väljer en mycket okritisk hållning
till ledningen. Han anser att detta kan slå tillbaka mot företaget självt då det inte inger
trovärdighet hos personalen. Om ett företag i övrig kommunikation betonar att organisationen
engagerar sig i sin personal blir konsekvensen att budskapen inte stämmer överens i personalens
ögon.

3.9 Externa kanaler

Då företaget vill kommunicera med sin omvärld finns det ett stort antal kanaler att välja mellan.
Nedan kommer ett antal av dessa studeras närmre. Oavsett vilken kanal som väljs gäller det för
företaget att vara tydligt och konsekvent. Organisationen måste ”veta vad som ska sägas och ha
ett budskap som är så välgrundat, att det är oberoende av mediet” (Företagsidentitet, 1997:13).

Även då det gäller den externa kommunikationen är interpersonell kommunikation en form som är
klart överlägsen övriga metoder för ett företag att sprida sitt budskap (Hinn & Rossling 1994).
Dock är det självfallet så att resurserna att från företagets sida genomföra kommunikationen öga
mot öga inte räcker till. Men det finns tillfällen då detta är möjligt. Exempelvis kan en
representant från företaget ges möjligheten att föreläsa i skolor, på universitet etcetera vilket
självklart är ett unikt tillfälle för organisationen att presentera sig för sina åhörare. Bernstein
(1985) menar att man vet aldrig vem som döljer sig i publiken vilket medför att ett företag kanske
bör vara extra noga med sitt agerande vid sådana situationer. Kanske sitter det personer i
publiken med just den kompetens som företaget söker?

Ytterligare ett exempel där den interpersonella kommunikationens kan tänkas vara viktig är i
kontakter med grossister och detaljister. I möte mellan säljare och kund spelar rimligtvis
företagets försäljare en stor roll för etablerandet av goda relationer. Säljarna kommer inte endast
att verka för organisationens varumärken utan en lika viktig uppgift blir i en säljsituation att
representera själva organisationen och påvisa de kärnvärden som företaget har.

En annan metod för företaget att tala om vem man är genom trycksaker. Broschyrer, namnskyltar,
brevpapper och uniformer är exempel på trycksaker genom vilka företagets identitet visas
(Larsson, 2001).  Genom företagets brevpapper som används vid kommunikation med
intressenter är det företaget i sig och inte produkterna som talar. Organisationens egen tidning är
också, som redan påpekats, en viktig kanal. Den främsta målgruppen är naturligtvis de anställda.
Dock kan personaltidningen mycket väl läsas utav andra viktiga grupper, exempelvis journalister.
Företaget kan till och med regelbundet förse andra än endast de anställda med exemplar av
tidningen (Bernstein, 1985). Därför kan det vara nödvändigt att företaget lägger ned arbete på att
utforma tidningen väl och se till att innehållet speglar organisationens anda.

Inte ovanligt är att företaget använder sig utav ljud- och bildmedier för att presentera sig självt och
verksamheten inför exempelvis besökare (Larsson, 2001). Genom exempelvis videor vill man
skapa en känsla hos tittaren för vad företaget är och vad det har för värderingar och mål. Detta



20

kan även vara en kanal som företaget internt kan använda för att förmedla organisationens mål
och kärnvärden.

Genom att använda sig av annonsering har företaget ännu en möjlighet att sprida kunskap om sin
organisation. Bernstein (1985) skiljer på produktannonsering och företagsannonsering. Vid
produktannonsering står företagets produkter i fokus och syftet är att påverka till ett köpbeslut.
Vad gäller företagsannonsering är däremot syftet snarare att marknadsföra själva organisationen.
En företagsannons kan exempelvis ha för avsikt att informera om organisationens policy,
värderingar, samhälleliga engagemang, innovationer etcetera. Exempelvis i
rekryteringssammanhang är annonsering ett sätt att visa själva organisationen för omvärlden
(Elsbacher, 2002). I dessa annonser är det företaget och dess värderingar som bör vara
framträdande.

Under de senaste åren har de elektroniska medierna ökat sin betydelse avsevärt (Cheney &
Christensen, 2001). ”Varje organisation med självaktning har numera en hemsida på Internet”
menar Larsson (2001:224) vilket pekar på den enorma betydelse elektroniska medier har kommit
att få. Genom Internet har man som besökare möjligheten att själv sålla bland utbudet och
fokusera på det som personligen känns intressant. Då alltfler använder Internet för att söka
information är det naturligtvis av stor vikt för företaget att utforma sin hemsida med omtanke.
Om företaget vill stå för förändringsbenägenhet och utveckling måste ju också hemsidan
kommunicera detta genom sin utformning och innehåll.

Organisationens hemsida är något som företaget själv kan styra över. En kanal där detta dock inte
alltid är fallet är massmedierna. Hur företaget omtalas i massmedierna är någonting som
journalisterna bestämmer över. Bernstein (1985) belyser just att kommunikation genom pressen
är ett osäkert sätt för företaget att kommunicera då det inte alltid fullt ut kan styra hur det blir
porträtterat. Dock kan företaget, genom att skapa goda relationer, troligtvis öka sin möjlighet att
bli positivt omskrivna. Hinn & Rossling (1994) pekar på att bra pressrelationer kan vara ett
hjälpmedel för att få fram kommersiella budskap. Att inte enbart föra en kommunikation med
journalister vid krissituationer utan arbeta för en mer kontinuerlig relation med pressen kan vara
organisationen till stort gagn (Bernstein, 1985).

Också ett företags produkter kan ses som en av kommunikationskanalerna. Även då företaget
kommunicerar å företagets vägnar och inte produktens så spelar produkten ändå en
kommunikativ roll (Bernstein, 1985). Fungerar inte produkten blir övriga ansträngningar från
företagets sida snabbt överflödiga.

Dock står, som omnämnts tidigare, företaget här inför ett strategival: om man vill sträva efter att
hålla organisationen i sig relativt anonym och främst verka genom sina varumärken eller om man
vill tydliggöra kopplingen mellan varumärket och organisationen. Men även om företaget i sig
håller en låg profil kan man inte komma ifrån att viss kommunikation ändå sker genom
produkterna då företaget står som garant för dessa.

Ytterligare exempel på sätt för företaget att kommunicera genom är sponsring utav evenemang.
Arrangemang som öppet hus och uppvisningar är vägar en organisation kan gå för att visa vad
företaget är.  Larsson (2001) menar att företags deltagande i arrangemang har ökat, mycket
beroende på att medierna ofta rapporterar om dessa. Som redan omnämnts är exempelvis
universitetens arbetsmarknadsdagar ett utmärkt tillfälle för ett företag att demonstrera vilka
värden organisationen står för (Elsbacher, 2002).
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3.10 Sammanfattning

Två viktiga aspekter som en organisation bör ta hänsyn till är vilken intressentgrupp företaget
vänder sig till och vilken kommunikationskanal den ska använda för att på bästa sätt
kommunicera sitt budskap. Ett företags intressenter kan variera från dess konsumenter till
myndigheter och journalister. Dessa behöver olika slags information och det behovet ska
tillgodoses genom en lämplig kommunikationskanal. Det viktigaste verktyget för att påvisa sin
identitet är just en effektiv kommunikationsstrategi. Begreppet identitet har en stor betydelse för
varje företag vilket indikerar på betydelsen av att kommunicera vad organisationen är och vilka
värden företaget arbetar för. Ett företags varumärke är ytterligare ett begrepp som kan skapa ett
värde för företaget både internt och externt. Internt kan varumärket skapa ett värde som de
anställda strävar och arbetar efter. Det kan bli en symbol som lägger en grund för gemenskap och
samhörighet. Externt fungerar det som ett konkurrensmedel på marknaden och som företagets
identitetsbärare.
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Kapitel 4: Metod

I metodkapitlet följer en redogörelse för hur författarna har gått tillväga under skrivandets gång.

4.1 Val av metod

Vilken av de två forskningsinriktningarna, den kvantitativa eller kvalitativa, en författare väljer att
tillämpa beror huvudsakligen på vad det är för slags kunskap denne letar efter i sin forskning.
Den kvantitativa studien undersöker ett fenomens utbredning, orsaker eller konsekvenser
(Arvidson, 2000). Den mäter oftast förhållanden mellan utvalda enheter som senare utgör
grunden för en analys. Därmed blir mätningen en central punkt i den kvantitativa ansatsen. För
att kunna utföra en mätning krävs det att författaren har grundläggande kunskaper om ämnets
struktur och form (Arvidson, 2000).

Den kvalitativa studiens utgångspunkt är att forskaren vet relativt lite om fenomenet som ska
undersökas. En av frågorna som ska besvaras då är ”Vad är fenomenet egentligen?” (Arvidson,
2000:27). Här är samband mellan enheter inte lika viktiga som i den kvantitativa metoden. Dessa
samband är underordnade strävan att förstå ett fenomens existens och form. Genom uppsatsen
vill vi bidra till en ökad förståelse för distinktionen mellan organisationen och varumärkena som
finns i dess produktionssortiment. Vi är intresserade av idéer, tankar och resonemang.
Uppsatsarbetet ska leda till ett djupare resonemang kring företagets strategi och belysa tankarna
bakom den. Det föreföll oss därför naturligt att göra en kvalitativ studie och genomföra
kvalitativa intervjuer för att nå bästa möjliga förståelse och kunskap om fenomenet.

4.2 Hur gjorde vi?

För att kunna få grepp om fenomenet och undersöka idén som finns bakom det baserade vi vår
metod på samtalsintervjuer med intervjuguide (Lantz, 1993). Intervjun som undersökningsform
används mycket inom den kvalitativa metoden (Lantz, 1993). Den ger forskaren en möjlighet att
få en insikt och förståelse för det som studeras genom att samtala med en utvald person och få
hans bild av fenomenet. Utifrån den förståelsen kan författaren senare identifiera och analysera
fenomenet. Studien kompletterades genom att undersöka Procordia Food:s policyhandlingar
samt dess personaltidning. Den delen av uppsatsen kan då klassificeras som dokumentanalys
(Bengtsson, 2000).

För att lättare kunna få en teoretisk förförståelse och en ökad kunskap om ämnet genomförde vi
en litteraturstudie. Sökord som varumärke, image, positionering, strategisk planering och
corporate identity användes. Dessa ledde oss ofta till litteratur som koncentrerades på ekonomisk
budgetplanering och marknadsföring. De aspekterna var inte lika intressanta då uppsatsens syfte
är att belysa fenomenet ur ett kommunikativt perspektiv. I samband med litteratursökningen fick
vi en insikt om att området som uppsatsen skulle behandla är tvärvetenskapligt och mest
utforskat ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Även om vi ville belysa problematiken ur ett
kommunikativt perspektiv som ämnet medie- och kommunikationsvetenskap behandlar fick vi
använda oss mestadels av litteratur som hade en ekonomisk inriktning.

Under litteratursökningen fann vi också att det inte finns mycket skrivet om den distinktion som
företag gör mellan sin organisation och sina varumärken. Dock hittade vi litteratur som tog upp
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en del intressanta aspekter kring organisationernas förhållningssätt gentemot exempelvis
intressenter och varumärken. Ett flertal böcker studerades vilket gav oss ett brett perspektiv på
organisationers uppbyggnad, varumärken samt dess betydelse för företaget.

4.3 Dokumentanalys

 ”En förförståelse av undersökningsområdet kan erhållas, inte bara genom forskningslitteratur,
utan också genom olika slags dokument som har sitt ursprung i den miljö man
undersöker.”(Bengtsson, 2000:39).

Bengtsson (2000) pekar på att dokumentanalys kan vara ett begrepp med olika betydelser. Den
kan innehålla en bred textanalys men kan även utgöras av en granskning av dokument som inte är
så pass djupgående och fungerar mer som ett komplement till de samtalsintervjuer forskaren
genomför. Dokumentstudierna används i uppsatsen för att få en ökad inblick i de publikationer
som företaget använder sig av och utgör därmed bara ett komplement till de genomförda
intervjuerna. Procordia Food:s fyra policies gällande hygien, miljö, näring och kvalité samt två
allmänna broschyr om företaget undersöktes. Personaltidningen och tidningen som utges för
företagets affärspartner tittade vi också på. Vi studerade 18 nummer av personaltidningen från år
2002 som hade kommit ut fram till intervjutillfället. Företagets blad för deras affärspartner
kommer ut en gång i kvartalet vilket gjorde att endast två nummer utav den undersöktes. Även
om antalet nummer utav bladet för affärspartners var få kände vi att vi fick en insikt om hur
Procordia Food kommunicerar med denna intressentgrupp. Efter att noggrant studerat materialet
försökte vi hitta gemensamma ämnen och teman som togs upp i dokumenten och som vi kunde
reflektera över. Då syftet med uppsatsen är att undersöka hur Procordia Food arbetar för att göra
en distinktion mellan organisationen i sig och produkterna är dessa broschyrer och tidningar i
högsta grad intressanta att studera. Dessa är nämligen ett sätt för företaget att nå ut till
allmänheten, konsumenterna och andra intressenter. Språket som används i dokumenten och de
ämnen som belyses i dessa kan på ett direkt eller indirekt sätt indikera på fenomenets existens och
form.

4.4 Samtalsintervjuer

Studien om Procordia Food AB:s distinktion mellan dess organisation och varumärken utgjordes
huvudsakligen av tio samtalsintervjuer. Valet av intervjupersoner berodde på flera faktorer. Det
viktigaste kriteriet var att få samtala med någon som är insatt i organisationens
kommunikationsstrukturer och är bekant med den distinktion företaget har valt att göra. Då
uppsatsen vill belysa fenomenet ur ett kommunikativt perspektiv var det önskvärt att intervjua en
person som var insatt i ämnet kommunikation och dess betydelse för organisationen. Då blev det
naturliga valet Procordia Food:s informatör.

För att få ett bredare perspektiv valde vi även att samtala med ytterligare en anställd på
informationsavdelningen som hade kompetens inom ämnet kommunikation. Att  intervjua en
person i chefsposition tyckte vi skulle ge oss en bättre förståelse för hur fenomenet uppfattas ur
ledningssynpunkt. Hur ledningen förhåller sig till distinktionen som görs kan påverka hur hela
organisationen ser på den. Dessutom är det just företagets ledning som utgör drivkraften bakom
genomförandet av liknande fenomen (Lagergren, 1998). Dock fick vi inte en möjlighet till
intervju med någon ur Procordia Food:s ledning men fick däremot samtala med en medarbetare
med höguppsatt position. För att kunna få en uppfattning om hur de anställda såg på fenomenet
valde författarna att genomföra sju intervjuer med medarbetare. Kravet var att vi önskade en
spridning vad gäller antalet anställningsår samt att medarbetarna var anställda inom olika
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avdelningar. Vi bad Procordia Food:s informatör att ge oss förslag på personer att kontakta.
Dennes val föll på företagets marknadschef vad det gällde intervjun med en person i höguppsatt
position då han hade väldigt breda kunskaper om organisationens varumärken. Ytterligare förslag
var medarbetare som arbetade inom olika avdelningar och hade varit anställda både kortare och
längre tid på Procordia Food. Dessa kontaktades av oss.

Det finns en del nackdelar med att be en anställd i det studerade företaget att välja ut
intervjupersoner. I ett sådant fall finns en risk för att forskaren träffar personer som presenterar
organisationen och fenomenet på ett okritiskt sätt (Bengtsson, 2000). Med det menas att man får
träffa en intervjuperson som belyser fenomenet såsom organisationen vill det ska framstå och
inte för vad det är i verkligheten. Det kan leda till att intervjun vinklas av endast positiva
uttalanden och inte visar ämnets riktiga natur (Bengtsson, 2000). Som forskare kan man aldrig
veta med säkerhet om en sådan effekt har uppstått. Dock anser inte vi att det i vårt fall skedde
någon färgning av intervjuerna då varken marknadschefen eller de andra medarbetarna visade
några preferenser för frågorna som togs upp under intervjuerna. Att göra urvalet på ovannämnda
sätt ansåg vi var en framkomlig väg i vårt fall då vi inte kände någon på företaget och inte kunde
avgöra själva vem som var lämpligast att ta kontakt med.

Kvale skiljer mellan teoribaserade och databaserade urvalsmetoder vid val av intervjupersoner.
Den teoribaserade görs med utgångspunkt från egna antaganden om intervjupersonens
lämplighet för uppsatsens syfte. Den databaserade innebär att forskaren väljer intervjupersoner
utifrån den kunskap som växer fram under studiets gång (Kvale, 1997). Uppsatsens urval var
teoribaserat. Vi antog att en person med goda kunskaper inom kommunikation som även
medverkar i företagets kommunikationsprocesser passar bra för att uppnå studiens syfte. Därför
föll valet på Procordia Food:s informatör. Marknadschefen valdes, dock inte av författarna,
utifrån det faktum att denne hade kunskaper om fenomenet ifråga. De övriga medarbetarna
valdes för att de arbetade inom olika avdelningar på företaget vilket kunde ge oss en inblick i
organisationens samtliga delar.

En ytterligare distinktion som görs mellan intervjupersonerna i en studie är om de ska betraktas
som informanter eller representanter (Kvale, 1997). En informant fungerar som ett vittne inom
undersökningsområdet medan representanten utgör ett föremål för analys (Kvale, 1997). I
uppsatsen har vi genomfört informantintervjuer med företagets informatör och marknadschef då
dessa valdes på grund av att de var experter inom områdena kommunikation och
varumärkesstrategier . De medverkar i den distinktion som görs samt kan betraktas som vittnen
på hur den processen går till i företaget. Övriga intervjupersonerna kan betraktas som
representanter för hur distinktionen som görs av ledningen uppfattas av de anställda på företaget.

4.5 Intervjuguiden

Vid utformningen av intervjuguiden(se bilaga 1 och 2) utgick vi först och främst ifrån uppsatsens
syfte samt vilka faktorer vi ville få en ökad förståelse för. Vi försökte på ett tydligt sätt avgränsa
och problematisera de aspekter som kunde underlätta identifieringen av det undersökta
fenomenet. Detta hjälpte oss att formulera frågeställningarna dels utifrån vårt eget kunnande, dels
utifrån den kunskap som samlades genom litteraturstudien. ”Om man undersöker ett relativt
outforskat område blir formuleringen (av frågorna) vid. Om det redan finns forskning blir
frågeställningen mer precist” (Lantz, 1993:37). Området är relativt outforskat och det ledde till att
frågeställningarna inte kunde specificeras utan utformades som ganska vida.
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En intervjuform som är öppet riktad lämpar sig bäst om forskningsområdet är ganska outvecklat.
Den intervjuformen avgränsar och reflekterar över det ämne man vill belysa i sin studie (Lantz,
1993). ”Under den öppet riktade intervjun är det respondenten som definierar det fenomen som
det under intervjun ställs frågor om och bestämmer hur det ska förstås” (Lantz, 1993:58).

Med hänsyn tagen till uppsatsens mål och förutsättningar ter sig den öppna riktade
intervjuformen som lämpligast. En positiv aspekt med den öppet riktade intervjun är att
forskaren inte blir bunden av frågornas följd utan kan känna sig fri att följa respondentens svar i
den ordning de kommer. Det kan leda till att frågeområden som var planerade att diskuteras vid
en senare tidpunkt togs upp tidigare under intervjun.

Vi valde att utforma två intervjuguider för våra informant- respektive representantintervjuer.
Detta gjordes på grund av att de förstnämnda intervjuades utifrån sin egen kompetens och
deltagande i fenomenet medan representanterna utfrågades i sin roll av betraktare av
distinktionen som görs. Vi ansåg att dessa utgångspunkter kräver olika typ av frågor.
Frågeställningarna i båda guiderna utformades som vida. En skillnad i intervjuguiderna utgjordes
av det faktum att informanterna tillfrågades att beskriva hur man går tillväga för att åstadkomma
en distinktion medan representanterna tillfrågades att beskriva hur de uppfattar denna. I
intervjuguiden för informantintervjuerna skrev vi ner några följdfrågor efter varje frågeställning
för att lättare kunna följa upp relevanta resonemang. Detta på grund av att vi upplevde själva
frågeställningarna som vida och tyckte att en komplettering kunde ske under intervjuernas gång.
Följdfrågor visades inte för intervjupersonerna. De fungerade som ett hjälpmedel för oss som
intervjuare för att under intervjun kunna följa upp intressanta resonemang. Liknande följdfrågor
fanns inte i intervjuguiderna för representantintervjuerna då dessa inte ansågs vara nödvändiga i
det fallet.

4.6 Genomförande av intervjuer

Vi valde att maila intervjuguiden till informanterna ett par dagar innan intervjun. Detta ansågs
vara fördelaktigt då intervjupersonerna fick möjlighet att få en uppfattning om vilka områden
som belystes i intervjun. Dock valde vi att under informantintervjuerna endast låta
respondenterna se på de vida frågeområden som vi arbetat fram. Detta för att undvika att våra
frågor i förväg skulle påverka intervjupersonernas definitioner av begrepp och fenomen.
Intervjuguiderna mailades inte till intervjupersonerna som definierades som representanter då vi
ville få deras spontana svar och resonemang vilket skulle ha förhindrats om frågorna studerades
före intervjutillfället.

När man utför intervjuer i en studie är det väldigt viktigt att ha intervjupersonernas samtycke.
Forskaren ska informera om undersökningens syfte och hur resultaten kommer att användas
(Kvale,1997). Redan vid vår första kontakt med intervjupersonerna talade vi om vad studien
skulle komma att handla om och att den gällde en uppsats på C- nivå vid Lunds universitet. Vi
berättade även att vi skulle skicka uppsatsen till dem när den blev färdig. Informantintervjuerna
var betydligt längre än representantintervjuerna. De varade mellan 45 och 90 minuter medan
representantintervjuerna var 20 till 35 minuter långa beroende på respondenternas svar.
Informantintervjuerna var relativt långa och väldigt givande. Intervjupersonerna gav fylliga svar
rika på reflektioner och intressanta synpunkter. Vi kände att de gav oss en bra bakgrund för en
analys. Representantintervjuerna var väldigt bra i det avseendet att de påvisade en viss
uppfattning som medarbetarna hade om fenomenet vi undersökte. Denna var genomgående för
de flesta av intervjupersonerna och vi kunde se en gemensam tendens i deras tankegångar.
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Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. Fördelen med att göra detta
är att intervjupersonerna ofta är mer bekväma i en miljö de känner till (Lantz, 1993). Det kan i sin
tur leda till att intervjupersonerna svarar obesvärat på intervjufrågorna. En annan fördel är att
intervjupersonen inte behöver ta sig till en annan intervjuplats utan stannar kvar på sitt arbete.
Det minskar tiden denna skulle lagt på att förflytta sig från en plats till en annan(Bengtsson,2000).

Författarna använde sig av bandspelare vid samtliga intervjutillfällen. Intervjupersonerna
tillfrågades först om detta inte medförde några problem för dem. Vi fick vid samtliga intervjuer
respondenternas godkännande att använda bandspelaren. Denna gav oss möjlighet att
koncentrera oss på intervjupersonernas svar och icke verbala språk såsom gester, mimik och
kroppshållning. När en intervjuare inte behöver anteckna ökar möjligheten att följa upp
samtalsfrågorna och verkligen få fram de resonemang som är intressanta för uppsatsens syfte. En
nackdel med att använda bandspelare är att den kan påverka intervjupersonernas svar. Den
intervjuade kanske tänker två gånger innan den svarar, vilket kan leda till att spontana inlägg
uteblir. Detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt då intervjupersonernas eftertänksamhet
även kan leda till att dennes åsikter blir mer genomtänkta och kommer bättre till uttryck.

4.7 Utskrift

En intervjuutskrift kan ses som en översättning från den muntliga till den skriftliga diskursen
(Kvale, 1997). Hur denna utskrift ser ut beror på vad forskaren bestämmer är viktigt för hans
undersökning. Om eventuella pauser i samtalet och andra ljud såsom ”mmmm”, ”aha” med flera
ska inkluderas i utskriften beror på om de är väsentliga för analysen (Lantz, 1993). Vi valde att
inte ta med pauser och hummanden i våra intervjuutskrifter. Vi ansåg att dessa inte hade någon
större betydelse för respondentens resonemang. Det som intresserade oss var
intervjupersonernas konkreta uppfattningar inom frågeområderna. Därför valde vi att i
intervjuutskrifterna redigera intervjupersonernas svar när de bland annat använde sig av talspråk.
Dock var vi noggranna med att behålla alla väsentliga resonemang så att svaren inte ändrade
betydelse i någon form. Under utskriftsarbetet upptäckte vi att det fanns en frågeställning som vi
inte hade tagit upp under en av våra informantintervjuer. Detta löste vi genom att kontakta
intervjupersonen per telefon och be denna att besvara frågan.

4.8 Analys

Vi har använt oss av ad-hoc metoden i vår analys. Ad-hocmetoden innebär att forskaren
använder sig av en sammansättning av olika metoder som passar analysarbetet (Kvale, 1997). För
att få en helhetskänsla för intervjumaterialet läste vi igenom intervjuerna ett par gånger. Sedan
koncentrerade vi oss på varje frågeområde för sig. Vi utgick från en induktiv metod då vi utifrån
den empiriska verkligheten försökte välja lämpliga teorier (Lantz, 1993). Efter att ha fått en
helhetsbild av materialet försökte vi dela in det i olika temaområden. På detta sätt försökte vi hitta
mönster som kunde hjälpa oss i analysarbetet. Studien och analysen som genomförts utmynnar i
våra egna förslag om hur ett företag kan gå tillväga när en distinktion mellan dess organisation
och varumärken ska göras. Detta förslag ger endast riktlinjer som en organisation kan följa vid en
särskiljning.
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4.9 Kritik att ta hänsyn till

Som en kvalitativ forskare bör man vara medveten om den kritik som riktas mot ansatsens
objektivitet. Eftersom den kvalitativa metodens främsta forskningsverktyg är undersökaren själv
kan det innebära att resultatet vinklas och färgas av denne (Arvidson, 2000). En annan intressant
aspekt som kan tas upp här är att det inte bara är intervjuaren som kan påverka tolkningen av
resultatet utan det kan även vara respondenten själv. Under vårt uppsatsarbete hamnade vi i en
situation där en av våra intervjupersoner bad oss om att få intervjuutskriften vi hade gjort av den
genomförda intervjun. Detta gick vi självklart med på. Dock ledde detta till att respondenten i
efterhand ändrade stora delar av utskriften då denne tyckte att den inte stämde med vad som
hade sagts. Då vi ansåg att viktiga aspekter i så fall skulle gå förlorade valde vi att stryka
respondenten från undersökningen. Självklart kan man diskutera för- och nackdelar med det
beslut vi tog. Då vi hade spelat in intervjun och följaktligen hade bevis på vad som faktiskt sades
under intervjun skulle vi, trots intervjupersonens invändningar, ändå ha kunnat använt oss av
materialet. Dock anser vi att även om respondentens resonemang  gick förlorade då vi valde att
stryka intervjun har detta inte påverkat vårt resultat. Under de representantintervjuer som
genomfördes upplevde vi att efter ett antal intervjuer fick vi en klar uppfattning om hur de
anställda resonerade kring det fenomen uppsatsen studerar. De aspekter som togs upp under den
intervjun som ströks kom även upp under de övriga intervjuerna. Självklart hade det dock styrkt
vårt resultat ytterligare om vi även kunnat tillgodoräkna oss denna intervju.

Den kritik som riktas mot den kvalitativa metoden kan stämma i vissa sammanhang då den
kvalitativa forskaren agerar mer som deltagare än observatör och engagerar sig i
intervjusituationen. För att kunna vara objektiv är det viktigt att uppnå en balans mellan närhet
och distans med intervjupersonerna (Sandberg, 2000). Ett sätt att skapa objektivitet är att försöka
undvika interaktioner med undersökningsobjektet. Detta görs genom att undersökaren försöker
påverka respondenten så lite som möjligt. Intervjupersonen ska låtas tala fritt och öppet utan att
man som intervjuare avbryter (Bengtsson, 2000). Under intervjuerna lät vi respondenterna tala
utan att avbryta dem och nickade endast medan vi lyssnade. På detta sätt ansåg vi att vi inte
påverkade intervjupersonen men försäkrade denne att vi lyssnade och uppmärksammade
resonemanget. Genom att göra så ansåg vi att vi undvek att styra undersökningen på något sätt.

En risk som en forskare bör vara uppmärksam på i den kvalitativa studien är att man som
undersökare låser sig i sina egna uppfattningar vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Detta kan
påverka studiens objektivitet. Arvidson (2000:23) talar om ”ackommodationsfel, att vi inte alls ser
det som faktiskt finns där eller drabbas av synfel och ser fel saker.” För att undvika det problemet
kan forskaren ständigt ifrågasätta sin tolkning och sitt tillvägagångssätt under analysarbetet. En
annan åtgärd kan vara att byta utgångspunkt i tolkningen av det insamlade materialet för att
lättare kunna se alla aspekter som man annars kunde missat (Arvidson, 2000). Under vår tolkning
av intervjumaterialet försökte vi analysera det utifrån flera olika aspekter och därmed göra
tolkningen så nyanserad som möjligt.

4.10 Får man generalisera?

En annan kritik som riktats mot den kvalitativa metoden är att den inte ger generaliserbara
resultat (Kvale, 1997). Arvidson (2000:25) menar att detta beror på att ”…termen generalisering
är reserverad för statistisk urvalsgeneralisering, där vi söker vad som är giltigt för en population
utifrån vad vi funnit i slumpmässigt draget urval.” I kvalitativa undersökningar jobbar man med
att få en förståelse för ett visst fenomen. Vid undersökningen av varje ny intervjuperson lär vi oss
något om fenomenet vilket i sin tur betyder att hur de olika enheterna kopplas till varandra är
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ointressant för forskningen. Därför är det även fel att tillämpa generaliseringsprincipen på en
kvalitativ undersökning då den gäller för en annan typ av studie. Enligt Arvidson bör vi tala om
allmängiltiga slutsatser istället. Han menar att ”I varje god (kvalitativ) iakttagelse av den enskilda
människans villkor ser vi något som är giltigt för alla människor, för mänskligheten” (Arvidson,
2000:25)

I uppsatsen har vi försökt att öka förståelsen för den distinktion företag gör mellan sin
organisation och sina varumärken. Vår strävan var att öka insikten inom ämnet för de som väljer
att ta del av vår studie. Att kunna applicera uppsatsens slutsatser på alla företag var inte vår
ambition. Däremot ville vi skapa en medvetenhet om detta fenomen som inte har blivit särskilt
mycket uppmärksammat hittills. Författarna vill ge organisationer som strävar efter att göra en
liknande distinktion en möjlighet att ta lärdom av hur man kan gå tillväga för att genomföra den.
Alla företag är olika men vi anser att det även finns goda chanser att studiens slutsatser kan vara
betydelsefulla för företag som verkar i liknande miljöer som det undersökta. Uppsatsen behandlar
förutsättningar som kan tillämpas på företag som verkar i samma eller liknande branscher.
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Kapitel 5: Empiri

I följande kapitel presenteras en sammanfattning av de tio intervjuer som författarna har genomfört. Här
redovisas även viktiga synpunkter inom de områden som diskuterades under intervjuerna. Alla fakta och
påståenden i detta avsnitt härrör från respondenterna.

5.1 Beskrivning av Procordia Food:s distinktion

Den distinktion som Procordia Food gör mellan själva organisationen och dess varumärken går
tillbaka till år 1995 då företaget tog över verksamheten i Eslöv. Som tidigare omnämnts hade
majoriteten av varumärkena innan övertagandet existerat som självständiga företag där
företagsnamnet och varumärket var identiskt. Från och med 1995, då Felix, Önos och Ekströms
slogs ihop, upphörde dessa att existera som företag och övergick till att endast vara varumärken.

Att den enda genomförbara strategin vid sammanslagningen var att välja ett ”anonymt paraply”
att samlas under, det vill säga företagsnamnet Procordia Food var någonting som informanterna
uppgav som den bästa lösningen. Det hade aldrig gått att förena de olika företagen om man valt
att lyfta fram ett av varumärkesnamnen och även givit det funktionen av företagsnamn.
Varumärkena Önos, Bob, Ekströms och Felix hade sin egen historia och sin egen tradition vilket
medförde att ett helt nytt företagsnamn ansågs som den nödvändiga lösningen. En annan åsikt
som kom fram var att ägarna hade i brist på fantasi tagit Procordia Food:s namn som har varit ett
företag ägt av staten. Dock tror företagets informatör inte att organisationen hade tagit skada av
att exempelvis heta Felix, alltså tagit varumärkesnamnet och gjort det till företagsnamn. Med
tanke på att Felix är det absolut starkaste varumärket hade detta namn snarare gagnat
organisationen menar hon.

Då ett nytt företag bildas är en viktig förestående uppgift att fastställa företagets identitet. Även
för Procordia Food var och är detta en väsentlig uppgift. Att företaget hamnade i en
”identitetskris” när Procordia Food tog över verksamheten var en aspekt som belystes av
företagets marknadschef. Han uttrycker det som att: ”man inte riktigt visste vilket ben man skulle
stå på”. En konsekvens av att alla varumärken samlades under Procordia Food blev alltså att ett
identitetsproblem uppstod. 1995 påbörjade därför arbetet med företagets identitet, ett i allra
högsta grad fortfarande pågående arbete. Denna identitetskris uppfattades även av andra
respondenter som tyckte att varumärkeskulturen fortfarande utgör en väldigt stor del av
företagets identitet. Detta beroende på de starka traditionerna som varje varumärke har bakom
sig.

5.2 Distinktionen sett ur ett externt perspektiv

Distinktionen som görs kan ses ur två perspektiv dels ett externt dels ett internt. ”Det är viktigt
att göra en distinktion (mellan organisationen och dess varumärken) då Procordia Food har ett
företagsnamn, en logotype som används för att stärka identiteten.” menar marknadschefen.
Vidare utvecklar han resonemanget genom att förklara att distinktionen är viktig för att det finns
ett antal värden som organisationen står och vill stå för separat från varumärkena. Procordia
Food arbetar för att vara ett seriöst och tillförlitligt företag som förknippas med stor matsäkerhet.
Man strävar efter att uppnå goda relationer med sina intressentgrupper samt att sätta
medarbetarna i fokus. Företaget vill även gå i spetsen för utveckling. Dessa värden söker man
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alltså förmedla i Procordia Food:s namn och visa att organisationen i sig står för någonting,
utöver produkterna. Marknadschefen nämner här att det är väldigt viktigt att veta vilka
målgrupper företaget vill nå ut till och utifrån det skapa effektiva kommunikationsstrategier.

Det första steget i distinktionsarbetet påbörjades 1995 med att ta ett beslut om hur  företaget
skulle framställas visuellt. Ett företags logotype är en betydelsefull identitetsbärare för
organisationen menar marknadschefen. Den kommunikationsprofil som man enades om var att
företagsnamnet placerades ovanför varumärkena med en skiljelinje emellan. Denna logotype
skulle finnas med i all företagskommunikation med intressenter och placerades på företagskuvert
och visitkort och papper. Genom detta tyckte man att kunderna, förknippade  Procordia Food
inte bara med varumärkena utan även med den organisation den egentligen är.

Beroende på målgrupp har Procordia Food dock olika kommunikationsstrategier. Distinktionen
mellan organisationen i sig och varumärkena varierar alltså i grad beroende på målgrupp.
Marknadschefen gör en fördelning i organisationens handelskedja där kunder det vill säga
grossister och detaljister i form av storkök och restauranger ingår samt konsumenter som handlar
företagets varor i butikerna. Ur konsumentsynpunkt intar själva organisationen en väldigt
återhållsam position. Motiveringen till denna från organisationens sida undanskymdhet, är att
varumärkena i sig ska kunna skapa en relation med konsumenten. Det är Felix, BOB, Önos
etcetera som konsumenterna behöver vara bekanta med, inte Procordia Food.  ” Procordia Food
är ett företag och en organisation som inte har för avsikt att vara så pass starkt varumärke i sig att
det skulle konkurrera med livsmedelsvarumärkena” enligt informatören. Därför är
företagsnamnet i det närmsta osynligt på företagets produkter. Endast en liten hänvisning till
Procordia Food:s konsumentkontakt avslöjar vilket företag det är som står bakom produkten.
Detta är en medveten strategi och man bekymrar sig inte om att företagets namn inte kommer
fram i konsumenternas ögon. När företaget däremot kommunicerar med målgrupper som
grossister intar själva företaget Procordia Food en betydligt mer framträdande roll. Gentemot
affärspartner såsom grossister och detaljister har organisationen valt att ha ett
leverantörsvarumärke där endast företagets namn står och alltså inte företagets varumärke.
Genom en säljorganisation som heter Affärspartner vänder sig företaget till restauranger, skolor,
gatukök, vård & omsorg och servicehandeln med endast sitt företagsnamn. Då företagsnamnet är
framträdande läggs fokus på organisationen Procordia Food snarare än dess varumärke.

Mot sina kunder såsom grossister med flera har företaget valt att kommunicera genom en
affärstidning vid namn ”Affärsidéer”. Marknadschefen betonar igen vikten av att välja den bästa
kommunikationskanalen beroende på den specifika målgruppen. Affärsidéer tar upp nyheter
inom Procordia Food:s sortiment och ger nya idéer inom matlagning. Den distribueras genom
posten men kan även läsas på företagets hemsida på Internet. ” Affärsidéer är en bra lösning på
kommunikationen med kunderna” menar informanten från marknadsavdelningen då den skapar
kunskap om företaget och dess sortiment. I bladet har man valt att endast ta med företagsnamnet
och har uteslutit varumärkena helt förrän längst ner på sista sidan där de finns placerade. Detta är
också ett medvetet val från företagets sida menar marknadschefen då man inför grossisterna vill
betona att det är Procordia Food som är deras affärspartner och inte varumärkena. Dock vill man
förknippas med dessa då deras betydelse för företagets verksamhet är av största vikt. För sina
affärspartner har Procordia Food tilldelat en speciell del av sin hemsida som vänder sig just till
dess kunder. Även på den står företagsnamnet i fokus och inte varumärkena. Ytterligare en
kommunikationskanal som används mot grossister och detaljister är företagets säljare. Genom
dem åstadkommer Procordia Food en interpersonell kontakt med sina kunder. Dock betonar
marknadschefen att säljarna fungerar som ”varumärkenas budbärare” och att de arbetar utifrån
varumärkenas värden och fördelar.
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Mot konsumenterna använder sig företaget främst av reklam i sin kommunikation. Den
kommunikationsformen innehåller en betoning på varumärkena. Den kontakt som Procordia
Food har med konsumenterna är genom kundtjänst där alla välkomnas att ringa om de har frågor
och synpunkter om produkterna som har köpts. Sponsring är ett annat sätt att nå ut till
konsumenterna. Här finns en särskiljning som informatören tar upp. Om företaget sponsrar en
tillställning framhävs företagsnamnet genom att exempelvis placera det på ett synligt sätt.
Varumärkena kan även ingå här men betoningen finns på Procordia Food. Om det däremot är
marknadsavdelningen själv som är sponsor står oftast endast varumärket.

En ytterligare uppdelning av företagets externa intressenter ges dels av informatören dels av
marknadschefen. I denna ingår myndigheter, politiker, kommun och landsting samt miljö-, och
allergiorganisationer. Informatören betonar också journalisternas roll i företagets externa
kommunikation. Vidare menar informatören att: ”Det finns ett visst antal områden där Procordia
Food är väldig viktig där varumärken inte kan spela en aktiv roll. Det är ur arbetsutgivarsynpunkt
och vid rekryteringssammanhang…” I  dessa sammanhang är det företaget Procordia Food som
talar och inte varumärkena. Dock är det viktigt vid rekryteringssammanhang att det ändå finns en
viss koppling mellan organisation och varumärken. Då Procordia Food vid rekrytering också
förknippas med sina starka varumärken kan det hjälpa till att göra företaget attraktivt i den
arbetssökandes ögon.

Arbetsgivaraspekten ses även i alla de kommuner som företaget är aktiv inom. Att visa Procordia
Food som en attraktiv arbetsplats är naturligtvis betydelsefullt. Ett sätt att öka attraktionen är
genom det nätverk som företaget ingår i där arbetsgivare i Eslövs kommun samarbetar för att
skapa ”friskare arbetsplatser”. Betydelsefullt är alltså att Procordia Food är en ansvarstagande
arbetsgivare och har goda relationer till kommunen. Uppbyggandet av dessa relationer är det
företaget och inte varumärkena som bär ansvaret för. Procordia Food:s informatör menar att det
är viktigt att från organisationens sida ha en kontinuerlig dialog med kommunen. Något som i
nuläget är aktuellt inom organisationen är uppsägning av personal. Informatören pekar på att när
Procordia Food varslade 125 personer var det väldigt viktigt att ha meddelat kommunen innan.
Överhuvudtaget ska man från företagets sida informera om åtgärder som berör kommunen.
Kommunikationen mot kommun och landsting är huvudsakligen interpersonell där informatören
försöker skapa goda relationer. En annan kommunikationskanal är Procordia Food:s
personaltidning som även distribueras till externa intressenter. Detta visar en öppenhet för
organisationens interna miljö menar informatören då företaget väljer att dela med sig av den
interna informationen som personaltidningen innehåller.

Vad det gäller matsäkerhet är kontakten med diverse organisationer viktig. Gentemot
miljöorganisationer, konsumentorganisationer samt allergiorganisationer är det Procordia Food
som agerar. Journalister är givetvis även en viktig grupp för själva organisationen att
kommunicera med, inte minst i frågor som matsäkerhet. ”Så länge har kontakten varit adhoc”
menar informatören. Journalister har tidigare kontaktats inför produktlansering men man har
inom företaget för avsikt att arbeta mer aktivt för ett relationsskapande. Exempelvis arrangerades
nyligen en sopplunch för journalister där de bjöds in för att Procordia Food skulle få en möjlighet
att redogöra för hur företaget arbetar och för att parterna skulle lära känna varandra. En trolig
konsekvens då ett företag agerar på detta sätt är att man, förutom att introducera den nya
produkten, även lyckas skapa en mer långsiktig relation till sin intressentgrupp.

En väg som många företag väljer att gå för att bygga upp goda relationer till sina
intressentgrupper är att engagera sig för miljön. Så även Procordia Food. Företagets informatör
pekar exempelvis på att man inom företaget utreder om ett samarbete med Eslövs kommun och
skolorna i kommunen skulle kunna skapas. Detta samarbete är fortfarande på planeringsstadiet.
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Avloppet från Procordia Food går till reningsverket Elingeverket i Eslöv där slammet sedan tas
från reningsverket för att spridas på åkrarna. Tanken är att skapa ett samarbete kring
kretsloppstanken. Skolorna som kommer att delta i projektet kommer då att förses med material
och studiebesök kommer att arrangeras.

En av de viktigaste delarna i distinktionen som görs mellan Procordia Food och dess varumärken
är att det är  endast organisationen som agerar vid krissituationer. Exempelvis i akrylamidfrågan
medförde distinktionen mellan organisation och varumärke att fokus lades på företaget och inte
varumärket. Denna strategi får även som konsekvens att risken för att varumärket tar någon
skada minskas. Även om varumärket omnämns uttalar sig representanter för organisationen i
Procordia Food:s namn. En liknande situation då själva organisationen och inte varumärkena
kom i blickpunkten var i samband med ett överkänslighetanfall som orsakades av en ingrediens i
Procordia Food:s produkter. En produkt innehållande ett visst ämne paketerades i en
förpackning avsedd för nya produkter som inte innehöll detta ämne. Detta misstag ledde till att
en konsument åt produkten i tron att den inte innehöll det ämne han var överkänslig mot. I ett
fall som ovanstående kontaktar Procordia Food pressen, TT och ledande tidningar och går ut
med ett pressmeddelande. Man handlar snabbt och drar in samtliga produktpartier. Det är
Procordia Food som står för det som inträffat, inte varumärket. En sådan strategi innebär att
risken för att varumärket ska ta skada av händelsen minimeras.

5.3 Distinktionen ur ett internt perspektiv

Identitetskrisen som Procordia Food hamnade i vid sammanslagningen märktes även internt. Det
är svårt att försöka skapa en gemensam kultur med ett så pass stort antal medarbetare som har
tillhört företag med starka värden baserade på varumärkena menar en av representanterna. Att
använda logotypen som man designade var här det första steget mot att skapa en identitet åt
organisationen. Sedan började man även använda kläder i produktionen med företagsnamnet på
vilket användes för att introducera medarbetarna i det nya företaget. Samtliga tryckmaterial i form
av papper, lönekuvert med mera hade namnet Procordia Food påtryckt. Förutom logotypen
fastställde organisationen gemensamma mål och riktlinjer som förmedlades internt. Det är viktigt
att alla i företaget är införstådda med vilka mål man ska arbeta mot och vilka värden som ska
eftersträvas. Den process som förmedlade Procordia Food som medarbetarnas nya arbetsgivare
med en tydlig företagsidentitet ses som avlutad enligt intervjupersonerna som arbetar på
informationsavdelningen. Dock betonar informatören att företaget genomgår ett
förändringsarbete där nya kärnvärden och vision ska fastställas. Dessa kärnvärden är fortfarande i
planeringsstadiet.

Mat-, och leverantörssäkerhet är värden som Procordia Food förmedlar både internt och externt.
Ytterligare en aspekt som kan vara värdeskapande är den gemensamma hygien-, och miljöpolicy
menar informatören. Dessa gäller för samtliga medarbetare och är någonting som alla bör vara
införstådda med. Företaget strävar efter att ha ett bra introduceringsprogram för de anställda
samt fungerande utvecklingsprojekt inom avdelningarna. Man strävar efter att bygga upp ett
välfungerande system inom företaget som inbegriper alla aspekter som de anställda berörs av.
Kompetensutveckling är exempelvis en viktig sådan, då man ständigt arbetar för att skapa och
sprida ny kunskap samt att få medarbetarna att känna en möjlighet till att ständigt kunna
utvecklas. Genom att stå för alla ovan nämnda värden bildar företaget en identitet utöver sina
varumärken menar samtliga informanter. På detta sätt vill Procordia Food skapa en känsla hos
medarbetarna att de idag jobbar på Procordia Food och inte på sina tidigare arbetsställen där
företagskulturen delvis byggde på varumärkesvärdena.
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De interna kommunikationskanalerna är företagswebben som ständigt uppdateras med nyheter
och händelser samt personaltidningen. Den interpersonella kommunikationen utgörs av
avdelningsmöten. Det finns även en internvideo som vi dock inte haft någon tillgång till vilket
medför att vi inte kan beskriva eller resonera kring denna. Företagets personaltidning innehåller
artiklar om olika händelser på Procordia Food samt korta notiser om nya produkter och trender
inom livsmedelsbranschen. Respondenterna har god inställning till denna form av
kommunikation och det uppges att tidningen läses vid varje tillfälle. Trots att företagswebben
uppdateras snabbare och innehåller färskare information föredras personaltidningen som en
kommunikationsväg. Tidningen kommer ut en gång varannan vecka vilket ses som tillräckligt av
respondenterna.  En av respondenterna menar att: ” Matnyttigt är bra i sitt nuvarande format,
den är inte så pretentiös och den är aktuell vilket är det bästa med den. Personaltingen är bra för
att den når alla.” Dess öppna stil är någonting som betonades vid flera intervjutillfällen.
Intervjupersonerna ansåg att redaktören gör ett bra jobb genom att på ett öppet sätt diskutera vad
som pågår inom organisationen.  ”Redaktören är bra. Hon vädrar sina synpunkter, står mot
företaget lite grann och skapar ett öppet klimat.” betonar en av intervjupersonerna. Den öppna
klimatet ansågs speciellt viktigt nu när det sker så många omorganiseringar.

Den interpersonella kommunikationen i form av möten är den kanal som har använts som
förstahandsval vid förmedlingen av företagets värden och riktlinjer dels vid sammanslagningen
under 1995 dels nu under förändringsarbetet som pågår. Informatören och övriga respondenter
berättade om att VD har varit runt i företagets olika avdelningar och informerat om
omorganiseringarna som kommer att ske samt presenterat de nya visionerna som företaget har.
Den interpersonella kanalen har valts för att samtliga medarbetare ska kunna ställa frågor och få
en individuell uppfattning om vad som kommer att ske. Efter mötet med VD har avdelningarna
haft egna sammankomster där förändringarna har diskuterats vidare. Detta sätt att få information
på klassificeras högt av respondenterna. Det interpersonella mötet ger möjlighet till frågor och
känns mer personligt. Av dessa orsaker är just avdelningsmöten den bästa
kommunikationskanalen. Dock används webben ganska mycket när ny information ska nå ut till
alla säljare menar säljkårens sekreterare. ”Där saknas jag den dagliga personliga kontakten” tilläger
hon. Personaltidningen uppfattas som en bättre kommunikationskanal menar sekreteraren då hon
har en viss misstro mot datorerna för att de kan låsas eller stängas av och då är man som
användare inte kapabel att få information. Därför är en tidning mycket mer tillförlitlig. Enligt
företagets produktutvecklare: ”…uppfyller både tidningen och mötena sin egen funktion, båda
två behövs vilket gör att ingen är bättre än den andra.” Denna åsikten är han inte ensam om. Som
intervjuare märker man en tendens till favorisering av personaltidningen. En respondent tyckte
till och med att webbens existens var ett irritationsmoment i hans arbetsvardag då startsidan
dyker upp varje gång man slår på datorn.

5.4 Varumärkesvärden

Procordia Food har väldigt väldefinierade definitioner om vad dess varumärken står för. Felix
står för svenska råvaror och klassiska produkter. Det är det mest kända varumärket och det är
därför Felix står först i företagets logotyp. Felix produkter ligger inte i en lågprislinje utan ses som
mer exklusiva. BOB förknippas med produkter som riktas mot barnfamiljer såsom juice och sylt
där förpackningarna ska vara lätta att använda. Ekströms står för tradition och trygghet med sina
frukt- och bärbaserade produkter såsom Ekströms nyponsoppa. Det är även det äldsta
varumärket. Önos står idag för premiumprodukter med högre råvaruinnehåll. Det är just dessa
begrepp som utgör varumärkenas kärnvärden och är någonting som Procordia Food vill att
konsumenterna ska vara medvetna om. En kännedom om vad varumärkena står för finns hos
representanterna vi intervjuade. Denna kunskap är inte detaljerad utan den utgörs huvudsakligen
av två värden som nämns nämligen hög kvalité och en högre prisklass. Att det är svenska råvaror
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som används betonades vid ett flertal tillfällen. En medvetenhet om att produkterna måste tillföra
mervärde till ett överkomligt pris fanns hos respondenterna. Detta var väldigt intressant då
respondenterna som hade denna åsikt inte var verksamma inom avdelningar som arbetar med
prisbildning och strategier inom det området. En intervjuperson associerade varumärkena med en
del anställda som har arbetat med dessa under ett flertal år.

5.5 Varumärkenas betydelse för organisationen

”Varumärkena är av den största betydelse för organisationen, det är de som gör oss starka”
betonar en av respondenterna. En annan ser det som att: ”Utan organisationens varumärken
finns det ingenting kvar (av företaget). Det är varumärkena som sådana som är viktiga, vad
bolaget heter har ingen betydelse.” Ytterligare en åsikt som framkom var att:  ” Det hade känts
tomt om man tar bort varumärkena och det bara är organisationen kvar. Värdemässigt och
känslomässigt hade det känts tomt.”  Det hade inte fungerat om företaget hade tagit bort
exempelvis Felix och skrivit Procordia Food istället. Ett ekonomiskt ras hade följt efter en sådan
åtgärd förklarar en av representanterna. Att Procordia Food endast ses som ens arbetsgivare är en
uppfattning som kom upp vid ett flertal tillfällen. En representant ansåg att det är just
varumärkena som ger identitet åt Procordia Food, det är de som skapar en känsla av mervärde i
organisationen. En annan intervjuperson tyckte att Procordia Food som företagsvärde bestod av
den historia samtliga varumärken hade bakom sig. Det är varumärkena som gör företaget starkt
och det är de som tillför den kännedom konsumenterna har om organisationen menar
sekreteraren.

5.6 Distinktionens omfång i organisationen

Internt uppfattas inte distinktionen på samma sätt av de olika representanterna vi har intervjuat.
Dock delades uppfattningen om att det inte hade funnits någonting kvar av organisationen om
varumärkena togs bort. En intervjuperson besvarade vår fråga om vad organisationen stod för
utöver varumärkena  med: ” Det är en kuggfråga, det är något som man bör veta enligt varje VD.
Kan inte svara på det på rak arm.” . ”Utan varumärkena hade företaget inte existerat” menar en
respondent. Det framkom en medvetenhet hos vissa av intervjupersonerna om att Procordia
Food försöker skapa en gemensam värdebas för de anställda genom att betona företagsnamnet
och inte varumärkena. Ytterligare åtgärder som nämns är att företaget informerar medarbetarna
om dess mål och kärnvärden. Åsikterna som framhävdes här är att en stor del av medarbetarna
fortfarande känner sig som om de fortfarande vore anställda på Felix och arbetade efter det
gamla företagets värden och principer. Dock uttrycktes en tro att de nyanställda kanske
identifierar sig mer med Procordia Food. Orsaken till detta uppges vara att de tidigare Felix
anställda har den gamla företagskulturen kvar. Svårigheten i att bilda en identitet beskrevs med
följande exempel. Efter sammanslagningen hade medarbetarna i Eslöv låtit Felix skyltar hänga
kvar i en av avdelningarna trots att de övriga varumärkena skulle varit representerade i samma
utsträckning i form av olika trycksaker. Det är svårt att få medarbetarna som har varit verksamma
i exempelvis Felix, BOB eller Önos med flera att känna att de tillhör Procordia Food nu.
Medarbetarna har en stark företagskultur sedan tidigare och en omställning tar tid. Sekreteraren,
den provköksanställda samt medarbetarna inom ekonomiavdelningen förknippade Procordia
Food med kvalité och svenska råvaror. Dessa egenskaper stämmer överens med vad varumärket
Felix står för.

Det fanns dock representanter som förknippade organisationen med andra värden än de som
varumärkena tillför. Utöver varumärkesvärdena stod företaget ensamt endast för vinststrävan
ansåg en del av representanterna. Att Procordia Food är ett starkt företag med framtidsanda var



35

en beskrivning som återkom vid andra tillfällen. Att företaget står för långsiktighet och
förändringsvilja är ytterligare ett sätt att beskriva Procordia Food. Dessa medarbetare betonade
också att företaget försöker förmedla att det strävar efter en kompetensutveckling inom
organisationen. Denna strävan förknippas även med ägaren Orklakoncernen som har utbildning
och kompetens som främsta mål. En annan intressant aspekt som uppmärksammades var att
representanterna trodde att nyanställda och medarbetare som inte arbetade i produktionen har en
starkare känsla för Procordia Food än de anställda i exempelvis produktionen. Denna uppfattning
bekräftades genom de genomförda intervjuerna.

5.7 Sammanfattning

Som redan framkommit har Procordia Food valt att genomföra en distinktion mellan själva
organisationen och sina varumärken. Som också konstaterats spelade den historiska bakgrunden
en stor roll för det strategiska valet om hur företaget skulle skapa en gemensam identitet.
Majoriteten av varumärkena som finns i Procordia Food:s ägo har starka traditioner sedan
tidigare då de existerat som självständiga företag och den bästa lösningen vid sammanslagningen
ansågs vara att välja ett neutralt namn som samlade varumärkena. Externt väljer företaget att
gentemot konsumenterna kommunicera genom sina varumärken. Inför sina grossister och
detaljister i form av storkök och restaurang väljer Procordia Food däremot att kommunicera
huvudsakligen utifrån organisationens namn. Samma gäller kontakter med övriga externa
intressenter såsom journalister, fackliga organisationer och kommunen. Där betonar företaget sin
organisation mer än sina varumärken. En slutsats som kan dras är att graden av åtskillnad varierar
beroende på målgrupp. Internt arbetar företaget med att skapa en gemensam identitet för
medarbetarna där Procordia Food som organisation framhävs. Det är dock fortfarande många
anställda som identifierar sig med företagets varumärken då den gamla företagskulturen från den
tid då varumärkena har varit självständiga företag finns kvar hos dem. De interna kanalerna
används för att skapa en företagsidentitet i organisationen.



36

Kapitel 6: Dokumentanalys

Följande kapitel innehåller den dokumentanalys som uppsatsens författare gjort. Analysen är ett
komplement till de kvalitativa intervjuer som genomförts. Genom en studie av det material som företaget
producerar belyses den distinktion som görs mellan organisation och varumärke ytterligare.

De dokument som författarna har tagit del av i analysen är 18 nummer av personaltidningens
utgåva av år 2002. Tidningen heter ”Matnyttigt” och kommer ut varannan vecka. Broschyrer om
företagets policies inom miljö, hygien, näring och kvalité har vi även granskat. Två allmänna
broschyrer vid namn ”Glädjen till maten” samt ”Framgångsreceptet Lyftet” har också
undersökts. Vi har dessutom studerat två nummer av företagets tidning ”Affärsidéer” som utges
för Procordia Food:s affärspartners. Denna kommer ut en gång i kvartalet.

6.1 Gemensamma drag

En aspekt som märks tydligt i Procordia Food:s dokument är att ämnet mat knyter samman
företagets tidningar och broschyrer. Detta framkommer bland annat genom de namnval företaget
gjort för sina dokument. Personaltidningen heter ”Matnyttigt” och de andra två broschyrerna ger
matassociationer genom sina titlar. Det är logiskt att Procordia Food har valt maten som en
gemensam nämnare med tanke på att företagets verksamhet baseras på matproduktion. Att ha
just mat som ett ständigt förekommande ämne kan ses som ett sätt att skapa ett värde som
samtliga i företaget kan förknippa sin vardag och arbetsplats med. En annan aspekt som
uppmärksammats är att företagsnamnet står ensamt utan varumärkena i majoriteten av de
undersökta dokumenten. Endast i bladet ”Affärsidéer” och i företagets broschyr om
näringspolicy finns den allmänna logotypen med där organisationens sex varumärken är
närvarande. Denna logotyp har dock placerats på dokumentens baksida. På framsidan står endast
företagsnamnet. Detta är en medveten strategi enligt en av våra intervjupersoner då
organisationen vill framhäva företaget som affärspartner och inte varumärkena. Vad det gäller
övriga broschyrer tolkar vi det som att Procordia Food vill framstå som ansvarig inom områdena
miljö, hygien och kvalité inför sina intressenter. Varumärkena är inte närvarande i det fallet vilket
kan tolkas som att företaget i dessa ämnesområden främst vill betona själva organisationen.

6.2 Är ”Matnyttigt” matnyttig?

Personaltidningen ”Matnyttigt” tar genomgående upp ämnen som är aktuella för samtliga
anställda såsom utbrändhet, nya produkter och aktiviteter på Procordia Food. Flera av de värden
som Procordia Food vill arbeta för är även återkommande ämnen i personaltidningen vilket visar
på att man arbetar aktivt med att sprida dessa värderingar internt.  Att företaget strävar efter att
bry sig om sin personal är uttalat i exempelvis broschyren ”Glädjen till maten”. I
personaltidningen behandlas också frågor som kan kopplas till ett engagemang från företagets
sida för personalen. Flera nummer utav 2002:s årgång belyser till exempel den för många företag
aktuella frågan utbrändhet. En trolig följd av att sådana ämnen tas upp kan bli att personalen
känner att företaget bryr sig om sina anställda. Ytterligare ett resultat av den omtänksamhet som
visas kan vara att företaget skapar en känsla av samhörighet genom personaltidningen (Bark,
2002). Som nämndes i teorikapitlet är det inte ovanligt att även externa intressenter tar del av ett
företags personaltidning, såsom journalister och finansiärer (Bernstein, 1985). Genom att ämnen
som utbrändhet tas upp signalerar detta även till externa grupper att företaget bryr sig om sin
personal, något som företaget troligtvis även är medvetet om. Ytterligare ett område som
Procordia Food enligt företagets broschyrer engagerar sig i är miljöfrågan. Även detta ämne tas
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upp i några nummer av personaltidningen. I en artikel omnämns vad företaget vidtar för åtgärder
för att belasta miljön så lite som möjligt (Matnyttigt, Nr 5 2002). I ett annat nummer omnämns
ett miljöpris kallat ”årets miljönär” som någon anställd på företaget kan få om man gjort en insats
för miljön (Matnyttigt, Nr 19 2002). På så vis försöker företaget etablera miljöfrågan i de
anställdas medvetande och personaltidningen blir då en viktig kanal. Återigen kan även externa
grupper som tar del av personaltidningen uppfatta det som positivt att företaget fokuserar på en
viktig fråga som miljön.

Små notiser om vad som händer i matbranschen kompletterar personaltidningens
informationsutbud. Ett återkommande inslag är artiklar om olika medarbetare där man
presenterar deras position och intervjuar dem. Ett foto bifogas alltid. Detta anser vi kan vara ett
sätt att skapa gemenskap då medarbetarna tar del av varandras liv och intressen. Ett intryck av
stor öppenhet gör redaktörens inslag i varje nummer. I dessa tas flera aspekter i Procordia Food:s
företagsliv upp på ett friskt och uppriktigt sätt. Redaktörens skrivstil gör att personaltidningen
visar ett förhållningssätt som är väldigt realistisk mot vad som händer i företaget. Då
personaltidningen ”…tar upp både ros och ris” som en intervjuperson uttryckte det kan detta
bidra till öppenheten på själva arbetsplatsen (Representantintervju, 2002-11-21). Om det är
accepterat att publicera kritiska resonemang i vissa fall då är det även accepterat att prata om dem
sinsemellan. Detta anser vi är väldigt positivt för en organisation då ett öppet förhållningssätt kan
leda till förbättringar tack vare att flera olika åsikter kommer fram. ”Matnyttigt” som helhet ger
ett intryck av att vara en personaltidning med ett varierande innehåll av aktuella ämnen och en
öppen skrivstil. Larsson (2001) menar att allt för få organisationer väljer att ha en kritisk hållning
till ledningen i sin personaltidning. Procordia Food anser vi dock är ett av de företag som har en
genomgående kritisk stil i sin personaltidning ”Matnyttigt”.

6.3 Uppmärksammade begrepp

I broschyrerna som studerades återkom det ett flertal begrepp vad det gäller företagets produkter.
Här läggs fokus på själva produkterna och inte varumärkena. Att maten ska vara säker och
näringsriktig samtidigt som den är njutningsfull är några av de ord som har valts för att beskriva
företagets produkter. Oftast när en maträtt framställs som nyttig associeras den med en sämre
smakupplevelse av många (Ljungberg, 2001). Därför är Procordia Food noga med att betona att
maten även smakar gott och samtidigt är näringsrik. Dessa uttryck summeras som det företaget
kallar för ”värde för konsumenterna”.

”Den öppna dialogen” är en annan aspekt som tas upp i dokumenten. Den dialogen med
konsumenterna skapas genom att företaget försöker ta hänsyn till specifika behov med hjälp av
näringsberäkningar av produkterna. När Procordia Food talar om dialog i det fallet menar de inte
den dialogen som syftar till ett ständigt pågående samtal intressenter emellan. Med dialog tolkar vi
att de menar tillgodoseendet av konsumenternas behov i form av framställning av allergivänlig
och näringsriktig mat. I detta sammanhang kan man ifrågasätta om företagets ordval är korrekt.
Begreppet dialog ger associationer till möjligheten att samtala och diskutera vilken inte finns i
detta fall. Vidare får läsaren veta att produkterna inte bara är näringsriktiga utan även lämpade för
personer med speciella behov såsom allergiker eller överviktiga. Detta är väsentliga aspekter att
betona då mat är någonting som uppfattas av många som väldigt viktigt. Det man äter påverkar
ens hälsa vilket gör mat till en av de faktorer vi bör ta hänsyn till och bry oss om. ”Den öppna
dialogen” tar form även då Procordia Food försöker ta del av vad ”andra tycker om
produkterna”. Enligt broschyrerna är detta det bästa sättet att förbättra sin produktion och att
vara nära konsumenterna och andra intressenter. ”Den direkta kontakten” med konsumenten
försöker Procordia Food skapa genom att uppmana samtliga som vill dela sin åsikt om
produkterna att ringa företagets kundtjänst.
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Tidsbristen är ett problem och ett kännetecken för vår tid. Den stressade arbetande människan
har svårt att hinna med det som ska göras varje dag. Denna samhälleliga trend tas upp av
Procordia Food genom påståendet att företagets produkter ”…sparar tid och ger en tid att njuta.
Även när kassan är begränsad eller tiden inte tycks räcka till.” (Glädjen till maten). Här nämns
den ekonomiska aspekten som har blivit mer och mer viktig i en tid då den materiella välfärden
inte längre är en självklarhet (Lagergren, 1998). Det är intressant hur Procordia Food försöker
knyta dagens trender till sina produkter. Tidsbristen, priset samt näringsriktighet är några begrepp
som återkommer för att göra mottagaren medveten om att företaget är i takt med vad som är
typiskt för vår vardag. Samtidigt som Procordia Food vill bevara traditionella rätter är man öppen
för nya trender. Företaget visar exempelvis sin medvetenhet om hälsotrenden som råder idag och
”ser det som ett sätt att utveckla nya produkter som möter dessa behov.” Hälsotrenden är en av
de mest omfattande trenderna i det västerländska samhället (Ljungberg, 2001). Det sätter krav på
företaget att ta fram kalorifattiga produkter. Genom att klargöra sina ståndpunkter inom de
ovannämnda områdena visar Procordia Food att de vet vad de står för samt vilka värden de
försöker uppfylla. Detta är en förutsättning för att kunna positionera sina varumärken hos
konsumenterna (Lagergren, 1998). Procordia Food:s redogörelse kan leda till att konsumenterna
väljer just deras produkter och inte konkurrenternas.

Människorna är en viktig del av Procordia Food enligt dokumenten. ”Engagemang” är ett
nyckelordet som företaget gärna vill att medarbetare ska sammankopplas med. Hygienfrågorna är
en faktor som ska kännas till av samtliga medarbetare och ska styra deras arbetssätt. Vi anser att
genom betoningen på hygien visar företaget att dess produkter är tillförlitliga och att de bryr sig
om sina kunder. De grundvärderingar som företaget har är långsiktighet och helhetssyn speciellt
vad det gäller miljöfrågorna och KRAV- odlade produkter. Procordia Food är noga med att
förklara hur de går tillväga för att göra sin produktion mer miljövänlig bland annat genom
återvinning och minskad materialåtgång vad det gäller förpackningar. Miljöaspekten diskuteras av
en hel del företag och det är fler och fler organisationer som visar hänsyn inom detta område.
Den tas upp även av Procordia Food men den diskuteras inte lika omfattande som företagets
strävan att producera näringsrika och smakfulla produkter.

Överlag är broschyrerna ”Glädjen till maten” och företagets policies grafiskt välutformade.
Trycksaker är ett sätt att kommunicera fram sin identitet (Larsson, 2001). Detta försöker
Procordia Food göra genom att i dokumenten förmedla de värden som företaget står för. Dock
kan presentationen av företagsvärdena ses som ganska alldaglig. Broschyrerna är inte tillräckligt
unika i sin hållning till det egna företagets verksamhet. Om företagsnamnet byts ut kunde det
mesta av det som skrivs i dokumenten även gälla för ett annat företag inom branschen.
Broschyrernas innehåll är inte utmärkande på något sätt. Vi är medvetna om att dessa dokument
utgör en kommunikationsform som talar om vem företaget är för dess intressentgrupper
(Larsson, 2001). Då blir det en självklarhet att företaget framhäver det bästa och mest positiva i
dokumentens innehåll. Dock hade Procordia Food vunnit på att ha en mer reflekterande hållning
till sig själva. Exempelvis kunde företaget tagit upp aspekter såsom svårigheten att kombinera
färdigmat med närigsriktighet. Halvfabrikat och färdigmat är inte det första man tänker på om
man som konsument vill äta extra nyttigt. Detta är en uppfattning som finns i samhället och
framhävs av bland annat medierna. Då Procordia Food:s sortiment har en hel del färdigmat
kunde företaget exempelvis diskuterat och visat en medvetenhet inom området. En mer kritisk
hållning hade lett till att en läsare av företagets dokument blir mer övertygad om att Procordia
Food är i takt med tiden och de uppfattningar som råder.
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6.4 Sammanfattning

Genomgående i samtliga dokument märks en betoning på företagsnamnet och de värden som är
väsentliga för organisationen. Varumärkena nämns inte i någon större utsträckning. Dock kan
dessa ses i en del bilder som finns med i broschyrerna men de framgår inte i texten. Det är
intressant att företaget har valt att visa sina varumärken endast visuellt och inte verbalt. Genom
att betona att det är närigsriktig mat, säkerhet och miljövänlighet företaget strävar efter försöker
Procordia Food visa sin identitet för intressenterna och förmedla vad organisationen anser vara
viktigt och arbetar efter.
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Kapitel 7: Analys

I detta kapitel analyseras den distinktion som Procordia Food gör mellan sin organisation och sina
varumärken. Kapitlet innehåller även författarnas egna tankar och resonemang kring intressanta aspekter
av fenomenet.

7.1 Distinktionens uppbyggnad

Distinktionen mellan organisationen och dess varumärken görs av Procordia Food huvudsakligen
för att kommunicera fram de värden som företaget vill stå för, kvalitéer som ska förknippas med
namnet Procordia Food. Dessa värden skapar en substans som företagets intressenter ska vara
medvetna om och relatera till. Företaget uppger att det vill stå för bland annat långsiktighet och
varumärkesprodukter med god kvalité. De vill erbjuda traditionella svenska rätter men är även
öppna för innovation och vill följa de nya mattrenderna (Glädjen till maten). Strävan efter att vara
en trivsam arbetsplats och en organisation som visar hänsyn inför kommun, fack- och
konsumentorganisationer visas väldigt tydligt. Värdena som Procordia Food förmedlar är
någonting som organisationen står för och vi anser att man kan se på dem som identitetsbildare.
Att ett företag tydligt formulerar sina värden är en viktig aspekt för att kunna bygga en
företagsidentitet (Företagsidentitet II, 1998). Detta är någonting som företaget strävar efter att göra
enligt oss.

Varumärkenas värden är också en del av företagets identitet. Lagergren (1998) och Pontén (2001)
är två av ett flertal författare som menar att varumärket är en identitetsbärare då det innehåller ett
löfte som företaget ska leva upp till med varje produkt. I Procordia Food står varumärket Felix
för kvalitetsprodukter gjorda på svenska råvaror. Företaget är en garant för att dessa värden ska
uppfyllas med varje produkt som finns på marknaden. Detta faktum leder till att varumärkena
utgör en viktig del av organisationen. Dock är Procordia Food  noga med att göra en distinktion
genom att betona att vissa värden som långsiktighet och innovation främst tillhör Procordia
Food och inte varumärkena.

En av de viktigaste aspekterna som bör nämnas vad det gäller distinktionen som görs är att
företaget använder både sin identitet och sina varumärken som värdeskapare inför interna och
externa intressenter. Lagergren (1998) och Sjöberg (2002) menar att varumärket kan användas för
att skapa ett värde inför sina intressenter. Att Procordia Food använder sin identitet som
värdeskapare stämmer överens med Treffner & Gajlands (2001) resonemang att en
företagsidentitet är betydande mot exempelvis anställda och leverantörer med flera.

Beroende på målgrupp betonar Procordia Food främst företagsidentitet, främst varumärkena eller
en blandning av dessa två vilket gör att distinktionens struktur och innehåll kan uppfattas som
ganska komplex för en utomstående betraktare. Dock mildras komplexiteten av det faktum att
Procordia Food är noga med att avgränsa sina målgrupper och de värden som förmedlas till dem.
Procordia Food utesluter inte varumärkena när de förmedlar sin företagsidentitet däremot lägger
de större vikt på de värden som själva organisationen står för inför utvalda intressentgrupper.
Företagets strategi i att göra en målgruppsindelning där Procordia Food:s olika värden betonas
styrks av teorin. Enligt Larsson (2001) är det viktigt att dela in sina intressenter i olika grupper då
dessa har varierande informations-, och kommunikationsbehov som organisationen ska
tillfredsställa.
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Dock är det viktigt att komma ihåg som företag att inte låsa sig i denna indelning utan försöka ha
en förståelse för att en målgruppsindelning inte betyder att grupperna är strikt åtskilda utan ha en
mer enhetlig syn på sin kommunikation med intressenterna (Bernstein, 1985; Larsson, 2001).

Mot konsumenterna som handlar i butikerna är det varumärkesnamnen Felix, Önos, Ekströms
med flera som är framträdande. Treffner & Gajland (2001) menar att företagsidentiteten spelar
mindre roll när det gäller köpbeslutet som konsumenten gör i butiken. Då är det varumärket och
konsumenternas relation till det som är avgörande. Det är därför Procordia Food väljer att endast
förmedla sina varumärkesvärden till konsumenterna. En intressant fråga att diskutera här vore
om det finns en möjlighet till att företagsidentiteten skulle kunna spela större roll vid det
köpbeslut som konsumenten tar. Om en organisation utmärker sig inom ett visst område
exempelvis välgörenhet till behövande och denna aspekt är någonting som konsumenterna
identifierar sig med personligen är det fullt möjligt att det faktum tas hänsyn till vid ett köpbeslut.
Om företaget har en identitet som konsumenter känns vid kan just den vara ett avgörande
faktum när man väljer vilken produkt som ska köpas.

Konsumenterna är den enda intressentgruppen som Procordia Food kommunicerar främst med
sina varumärken. Det är ett strategiskt förhållningssätt som företaget medvetet skapat och som
anses vara den rätta vägen till denna målgrupp. I vilken grad företaget väljer att vara synligt inför
sina intressenter är någonting som utgörs av ett strategival (Treffner & Gejland, 2001). I
Procordia Food:s fall är det ganska självklart att vända sig till konsumenterna genom sina
varumärken då dessa är kända och väletablerade på den svenska marknaden. Felix, Önos och
Ekströms har funnits i många år och har hunnit skapa värden som människor känner och
relaterar till.

Varumärket kan vara en stor tillgång för företaget kan användas för att kommunicera med
intressenter (Bernstein, 1985). Ett varumärke som är marknadsledande ger företaget status och
gör det attraktivt för omvärlden att samarbeta med (Lounro & Vienra, 2001). Flera av Procordia
Food:s varumärken är marknadsledande vilket ger företaget en stark position på marknaden och
ökar företagets attraktionskraft. Om Procordia Food istället hade valt att börja en stor kampanj
där företagsnamnet och de värden som står bakom det hade förmedlats för att ersätta
varumärkesvärdena hade detta antagligen lett till en ekonomisk nedgång för företaget.

Procordia Food är relativt okänd i konsumenternas ögon och för att få en plats i deras
medvetande krävs tid och resurser. I detta fall skulle en betoning av företagsvärdena istället för
varumärkesvärdena kunna ses som onödig då varumärkena redan har skapat en värdebas som
inte bör ändras på. Varumärkenas position är någonting som ger Procordia Food ett försprång i
sin kommunikation med konsumenterna då varumärkesvärdena redan är etablerade hos
konsumenterna. Detta leder till att en medvetenhet om deras existens finns. Procordia Food
behöver alltså inte genomföra en process där företaget ska förmedla vad varumärkena står för då
detta redan har gjorts.

Mot andra kunder än konsumenterna förmedlas både företagsidentitet och varumärkesvärden för
att skapa en relation med dem. Mot grossisterna används mest företagsnamnet menar
marknadschefen medan mot detaljister såsom butiker är det både företagsidentiteten och
varumärkena som Procordia Food kommunicerar med. En tendens som vi uppmärksammat är
att ju närmre konsumenterna företaget kommer desto mer används varumärkesvärdena som
kommunikationsform. Detta beror möjligtvis på att värdena som varumärkena står för redan är
förmedlade. De finns i konsumenternas medvetande och det är en självklarhet att man använder
sig av deras starka position för att skapa kontakter och relationer med externa intressenter.
Procordia Food väljer att kommunicera med företagets namn och dess värden vad det gäller
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grossister, kommuner, fackorganisationer och medierna. I denna kommunikationsform finns
alltid varumärkena med men deras kärnvärden betonas inte på samma sätt som mot
konsumenterna.

Varför väljer Procordia Food då att vända sig mot vissa målgrupper med sin företagsidentitet då
de har varumärkesvärden som bör vara kända även för exempelvis journalister, kommunanställda
med flera? Dessa intressenter är även konsumenter i sin vardag och som alla andra konsumenter
på marknaden har de säkerligen en uppfattning om Procordia Food:s varumärken och vad dessa
står för. Varför inte använda redan etablerade värden hos dessa grupper också? En anledning till
att företaget vill stå för något i sig kan möjligtvis vara att det i vissa situationer kan skydda
varumärkena. Om företaget intar en mer återhållsam position gentemot konsumenterna blir ju
kopplingen mellan organisation och varumärke inte lika uppenbar (Treffner & Gajland, 2001).
Vid kriser på livsmedelsmarknaden framhävs exempelvis företagets namn och inte varumärkenas.
I en sådan situation tar inte varumärkena någon skada inför externa intressenter utan det är
Procordia Food som tar den negativa effekten av det som har hänt. Kan det vara så att företaget
väljer att skapa värden utöver de som varumärkena står för just för att skydda dessa? För att
bevara sina varumärkesvärden externt behöver en organisation kanske ha egna värden oberoende
av varumärkenas, värden som kan ta en missgynnande effekt om exempelvis en krissituation
uppstår. Det kan vara en av orsakerna till att Procordia Food förmedlar sin företagsidentitet och
värden till de målgrupper som är med och skapar opinioner ute i samhället såsom journalister och
de som tar politiska beslut på orten där företaget är verksamt. Dessa grupper är mest involverade
i situationer där organisationens värden ska framhävas och varumärkesvärdena ska inte vara i
rampljuset.

Internt strävar organisationen efter att kommunicera med sina anställda utifrån företagets värden
och identitet. Det betyder inte att varumärkenas stora betydelse för verksamheten inte betonas,
tvärtom. Procordia Food vill att medarbetarna ska vara medvetna om den plats som tilldelas
varumärkena och deras värden i organisationen. Varumärkena ska behandlas som en
angelägenhet som berör hela organisationen menar Ahlberg (1998) och Sjöberg (2001). Trots
denna medvetenhet vill företaget gärna att medarbetarna ska identifiera sig med Procordia Food
och att de ska känna att de arbetar efter organisationens företagsvärden. Denna strävan anser vi
huvudsakligen bygger på företagets historik. Då Procordia Food har varumärken som tidigare
varit självständiga företag är det väldigt viktigt för organisationen att skapa en egen identitet, en
identitet som inte bygger på de gamla företagskulturerna. Att företaget hamnade i en identitetskris
var någonting som hände efter förvärvet av varumärkena enligt marknadschefen. Som följd blev
identitetsbildningen en viktig fråga. När ett företag slås samman, splittras eller utökar sin
verksamhet är det naturligt att just denna aspekt kommer i fokus (Företagsidentitet, 1997). Då gäller
det för företaget att fastställa vad företaget är (Balmer & Dinnie, 1999). När själva
organisationens värde sedan arbetats fram måste dessa först och främst förstås internt. De
anställda är en mycket viktig målgrupp inom vilken företagsidentiteten måste spridas (Treffner &
Gajland, 2001). Att förmedla den nya organisationen och dess identitet till medarbetarna som
varit anställda i företag där varumärke och företagsnamn var identiska, är ingen lätt men
nödvändig uppgift. Genom att organisationen antog ett helt nytt namn signalerade man att ett
nytänkande fanns inom företaget (Treffner & Gajland, 2001). År 1995, då Procordia Food tog
över verksamheten, syftade man också till att skapa en ny gemensam identitet delvis med hjälp av
företagsnamnet.

Under vår studie har vi fått förklarat att den process som syftade till att skapa insikt hos
medarbetarna om att de tillhör en ny organisation med en ny företagsidentitet ses som avslutad.
Att denna process är avslutad borde betyda att samtliga anställda är införstådda med vad
Procordia Food som organisation vill stå för. Dock visade intervjuerna på att verkligheten ser



43

något annorlunda ut. Ofta kopplades själva organisationens värden samman med varumärkenas.
Ett flertal av representanterna uppgav att organisationen står för svenska råvaror och kvalité,
någonting som kännetecknar varumärket Felix kärnvärden. En intressant observation här är att
vissa av intervjupersonerna förknippar Procordia Food just med Felix kärnvärden. Dessa
medarbetare har tidigare varit anställda på företaget Felix innan Procordia Food tog över
verksamheten. Då vi endast genomförde intervjuer i Eslöv, i de lokaler som förut tillhörde
företaget Felix, studerade vi endast tidigare Felix anställda. Om vi hade intervjuat medarbetare i
Tollarp, där företaget Önos fanns tidigare, hade företaget möjligtvis förknippats med Önos
kärnvärden. Dock finns det hos intervjupersonerna en medvetenhet om att företaget har
kommunicerat fram sin identitet. Vi noterade att det hos en del intervjupersoner fanns kunskap
om vilka värden företaget står för, exempelvis långsiktighet och innovation. Det intressanta är att
varumärkenas kärnvärden alltid nämndes först när vi ställde frågan om vad själva organisationen
Procordia Food står för. Först senare under intervjuerna kom det även fram vad
intervjupersonerna ansåg ingick i organisationsvärdena. Dock efter en viss eftertänksamhet från
intervjupersonernas sida.

Representanternas beteende tyder på att Felix varumärkesvärden och gamla företagsvärden
fortfarande finns kvar hos dem. Vid ett flertal tillfällen uppgavs att intervjupersonerna känner sig
som anställda på sin tidigare arbetsplats Felix och att känslan för varumärket finns kvar. Man kan
då konstatera att varumärket ses som en värdeskapare, någonting som företagsidentiteten bör
vara. Trots att Procordia Food har kommunicerat fram sin företagsidentitet har de kanske inte
riktigt lyckats få medarbetarna att känna sig som anställda i Procordia Food. Detta är ett bevis på
att svårigheten i att ändra människors uppfattningar och känslor är stor vilket också Sjöberg
(2002) påpekar. Informatören och representanterna ansåg att de nyanställda i större utsträckning
identifierar sig med Procordia Food än de som tidigare varit anställda på Felix. Detta kan vara
logiskt då de nyanställda på Procordia Food inte har varit verksamma i de varumärkesföretag som
Procordia Food är bildat av. Med tiden, då flera nyanställda kommer in i organisationen, blir
kanske företagets identitet starkare. Dock kan det vara en tidskrävande process då för tillfället är
majoriteten av Procordia Food:s anställda varit verksamma i företagen Felix, Önos, Ekströms
med flera.

Ytterligare en observation som gjordes var rädslan hos en intervjuperson då denne inte visste
exakt vilka företagsvärden organisationen hade förmedlat fram. Denna hade självklart en
uppfattning om vad dessa värden skulle kunna innefatta med respondenten kunde inte uppge
dem. Det är intressant att spekulera kring vad denna rädsla grundar sig i. Antagligen var
huvudanledningen att medarbetaren är relativt nyanställd på företaget och inte ville framstå som
okunnig i aspekter som ledningen varit noga med att informera om. Denna rädsla märktes inte
hos någon annan av intervjupersonerna. Tvärtom uppfattades deras resonemang och sätt att
uttrycka sig som väldigt öppet och rakt. Kan möjligtvis personaltidningen ”Matnyttigt” öppna stil
bilda en stämning och en känsla av att det är acceptabelt att vara kritisk? Onekligen kan en intern
kommunikationskanals utformning och förhållningssätt visa ett kritiskt tänkande vilket därmed
också kan uppmuntras inom organisationen.

7.2 Värdefällan

Procordia Food är just nu inne i en omvälvande process som kallas för Lyftet. Den innebär
många förändringar i organisationens struktur och arbetsprocesser. En viktig del i detta arbete är
att organisationens nya kärnvärden formuleras. Kvalité, matsäkerhet och långsiktighet är exempel
på värden som organisationen redan valt att fokusera på enligt Procordia Food:s informatör.
Utav den dokumentanalys som gjorts framkom vidare att företaget arbetar för miljöengagemang,
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kunskap & utveckling, trend & tradition, trygghet & kvalitet samt etik (Glädjen till maten). Detta
är exempel på begrepp som själva organisationen Procordia Food vill stå för.

En fälla som företag kan hamna i när man formulerar de värden som ska vara viktiga för
organisationen är att man använder sig av klichéer (Företagsidentitet, 1997; Bryntesson m.fl. 2002).
Många av de ovan nämnda begreppen är det stor risk att en del andra företag också använder sig
av. Detta kan leda att värdena förlorar lite av sin genomslagskraft. Om exempelvis en läsare av
”Glädjen till maten” ser rubriker som ”Kunskap & Utveckling” kommer troligtvis inte dessa ord
att göra Procordia Food unikt i dennes ögon. Rubrikvalen i företagets broschyrer, vilka värden
som lyfts fram, kan alltså ha betydelse för om ett företag ska lyckas göra sig unikt som
organisation. Om begreppen är för intetsägande medför det en risk att organisationen i sig
kommer i skymundan och att endast det som företagets varumärken står för kommer fram.

Etik är ytterligare ett värde som Procordia Food visar sitt engagemang för genom att bland annat
nämna det i broschyren ”Glädjen till maten”. I samband med etikfrågorna tar företaget bland
annat upp vad Procordia Food gör för miljön, samt att hygienfrågor och en bra arbetsmiljö är
viktigt inom organisationen. Även dessa begrepp kan vara exempel på sådant som många
människor idag tar för givet att seriösa företag arbetar för och kan kallas ”säkra begrepp”
(Företagsidentitet, 1997:49). Miljöfrågan har ju kommit att få en alltmer betydande roll i samhället
och är ett ämne som varit på agendan en längre tid. Denna ökade medvetenhet medför att det
idag kan ses som mer eller mindre självklart att företag inte belastar miljön mer än nödvändigt.
Genom att istället koncentrera sig på värden som är unika för just den egna organisationen kan
företaget ha en större chans att undvika att försvinna i mängden (Företagsidentitet, 1997). Det är
självklart svårt för företag att hitta ett unikt område att engagera sig i. Det är få företag som har
ett sådant försprång att de idag fokuserar på frågor som i framtiden kommer att bli viktiga och
omdiskuterade. Dock kan det vara fördelaktigt om ett företag i större utsträckning framhäver en
aspekt eller område som är utmärkande för den egna organisationen. Ett område som väcker
intresse och skapar uppmärksamhet.

En aspekt som kan vara värd att föra ett resonemang kring är det antal värden som företaget
väljer att fokusera på. Bryntesson m.fl. (2002) menar att en fokusering på ett fåtal värden är
någonting som företaget tjänar på. En risk kan vara att om en organisation strävar efter alltför
mycket kan det resultera i att företaget istället blir ingenting. Vill företaget exempelvis både
fokusera på ”Trend & tradition” kan följden bli att olika grupper i omvärlden inte riktigt vet vad
organisationen faktiskt står för då dessa begrepp är ganska motsägelsefulla. Även internt kan det
skapas en förvirring kring vad företaget egentligen strävar efter och sätter ett fokus på. Ett
problem som härmed kan uppstå är att om medarbetarna inte har klart för sig vilka värden själva
organisationen står för kan det bli svårt för externa intressenter att skapa sig en tydlig bild
(Cheney & Christensen, 2001).

7.3 Kommunikationskanalerna

Som framkommit tidigare har Procordia Food valt att framhäva själva organisationen olika
mycket beroende på målgrupp. Gentemot konsumenterna verkar företaget främst genom sina
varumärken vilket får som konsekvens att organisationen i sig förblir relativt okänd för
allmänheten (Treffner & Gajland, 2001).

Internt är däremot organisationen Procordia Food desto mer betydelsefull. Personalen inom
företaget är en viktig grupp att ta hänsyn till (Bernstein, 1985; Larsson, 2001). Att de anställda
exempelvis har organisationens värderingar klara för sig kan vara avgörande för om företaget ska
lyckas signalera konsekvens utåt. Det som organisationen står för måste också vara förankrat i de
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anställdas medvetande (Företagsidentitet, 1997). Sedan 1995 då Procordia Food tog över
verksamheten har man också arbetat aktivt för att internt skapa en gemensam känsla kring
organisationen och dess värderingar. En viktig kanal för detta är personaltidningen. Bark pekar
just på att ett företags personaltidning ”kan med fördel användas till att skapa en känsla av
samhörighet och förstärka uppfattningen av organisationens gemensamma värden” (Bark,
2002:38). Under dokumentanalysen har vi noterat att Procordia Food:s tidning också tar upp
många av de värden som organisationen arbetar för som exempelvis matsäkerhet och olika
hygienfrågor. Strävan efter innovation märks tydligt i personaltidningens innehåll vilket utgör ett
av Procordia Food företagsvärden. Utifrån de intervjuer som genomförts påstår sig också
intervjupersonerna läsa ”Matnyttigt” och tycka om tidningens innehåll. Dock är uppfattningen vi
fått av studien att den distinktion som görs mellan varumärke och organisation inte är så tydligt
förankrad som ledningen troligen skulle önska. Trots personaltidningens betoning på
organisationen är varumärkesvärdena fortfarande mycket starka för en stor del av medarbetarna.
En förklaring till denna vaga uppfattning om vad själva organisationen står för kan vara att det tar
tid att skapa en samhörighet och känsla för en ny organisation. Ytterligare en möjlig förklaring
kan vara att Procordia Food framhäver ett för stort antal budskap som ska bilda en bas av värden
som organisationen vill stå för. Medarbetarna skulle kanske få en tydligare bild av vad själva
organisationen arbetar för om ett mindre antal värden lyfts fram istället.

En ny kanal inom företaget är Intranätet, eller företagswebben. Det intryck som vi fått är att
denna kanal ännu är i sin startfas och inte hunnit etablera sig i hela organisationen. En
representant framförde att han fann Intranätets startsida irriterande, en sida som automatiskt
kommer upp för samtliga anställda då datorn sätts igång. Intranätet kan vara ett utmärkt sätt att
snabbt få ut information men självklart måste det då anses som användarvänligt. Bark (2002)
understryker att det kan vara nödvändigt att personalen ges möjlighet att utforma Intranätets
startsida så att den passar individens egna behov. Heide (2002) pekar på att då medvetenheten
ökas bland de anställda om vad som händer i den egna organisationen kan även en bättre
förståelse för verksamheten skapas. Uppsatsens författare anser att en logisk följd av att en större
förståelse för verksamheten gradvis växer fram är att företagets värderingar successivt får starkare
fäste i organisationen. Då skulle kanske även fler utav personalen se det värde som
organisationen har utöver dess varumärken. Här skulle Intranätet, om det ytterligare utvecklas,
kunna bli ett viktigt hjälpmedel.

Enligt Hinn & Rossling (1994) är den kommunikation som sker genom en personlig kontakt en
klart överlägsen kommunikationsform. Någonting som observerades under intervjuerna var att
den interpersonella kommunikationen i form av möten ansågs som den bästa
kommunikationskanalen. Detta anser vi beror på att den får medarbetarna att känna sig mer
delaktiga i Procordia Food:s verksamhet. Genom den personliga kontakten som den
kommunikationsformen erbjuder får medarbetarna möjlighet att diskutera och få svar på sina
frågor och funderingar.

Vad gäller externa kanaler är en intressant aspekt att företagets personaltidning även regelbundet
distribueras till externa intressenter som exempelvis journalister. Bernstein (1985) pekar just på
att detta är en möjlig väg att gå för att kommunicera med externa intressenter. Detta menar vi kan
vara ett utmärkt sätt för en organisation att visa vilka värderingar som företaget i sig står för
separat från varumärkena. Att distribuera personaltidningen externt visar även en stor öppenhet
från Procordia Food:s sida att dela med sig av det som kan anses vara intern information.
Organisationen visar på detta vis att det som diskuteras internt är inte en hemlighet utan
någonting som övriga intressenter kan ta del av. Dock kan man fundera över om de tidigare
nämnda värden som företaget arbetar för är förankrade i externa intressenters medvetande. Då
det internt råder en viss omedvetenhet om vad själva organisationen Procordia Food står för kan
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man spekulera kring om det externt finns en tydligare bild. En undersökning om den externa
medvetenheten faller dock utanför uppsatsens syfte. Men då det i litteraturen framhävs att
identiteten måste vara väl förankrad internt för att företaget ska lyckas få ut ett enhetligt budskap
externt är det en intressant fråga (Företagsidentitet, 1997).

Möjligt är ändå att trots att en viss förvirring råder internt kan företaget mot vissa kunder ha
lyckats kommunicera vad själva organisationen står för. En anledning kan vara den särskilda
säljorganisation (Affärspartner) som Procordia Food använder sig av mot exempelvis grossister. I
denna kundrelation har just själva organisationen en framträdande roll enligt marknadschefen.
Ytterligare en kommunikationskanal som används är bladet ”Affärsidéer” som riktas mot
grossister och detaljister. Larsson (2001) menar att en kommunikationsform som kan få
företagsidentiteten att komma till uttryck är olika trycksaker. ”Affärsidéer” samt företagets
brevpapper, kuvert och visitkort med Procordia Food:s logotype kan då ses som identitetsbärare
och lämpliga kommunikationskanaler. Det finns en större möjlighet att förmedla organisationens
värden externt då dessa intressenter inte har Procordia Food:s historia bakom sig som företagets
anställda har. Den starka känslan som finns kvar för varumärkesvärdena beror på att
medarbetarna tidigare varit anställda på företag som fokuserat på ett varumärke. Externa
intressenter har inte denna erfarenhet vilket kan leda till att deras uppfattningar inte påverkas av
samma faktorer. Det i sin tur gör att de externa intressenterna har lättare för att ta till sig
Procordia Food:s organisationsvärden och identitet.

7.4 Sammanfattning

Procordia Food genomför distinktionen mellan sin organisation och varumärkena huvudsakligen
för att förmedla sina företagsvärden för specifika målgrupper. En viktig målgrupp är
organisationens medarbetare. Procordia Food:s värden förmedlas kontinuerligt bland annat
genom personaltidningen vars innehåll strävar efter att skapa en känsla för gemenskap bland de
anställda. Dock har inte organisationen lyckats helt med att skapa den önskade gemensamma
känslan för Procordia Food. Detta anser vi beror huvudsakligen på den företagshistoria som de
anställda har bakom sig då de tidigare arbetat på företag där varumärkena och dess värden har
satts i fokus och nu betonas inte dessa värden i lika stor utsträckning som på deras tidigare
arbetsplatser. Procordia Food uppger att man strävar efter att uppnå ett flertal värden. En fälla
som företag kan hamna i här är att man använder sig av värden som kan vara självklara för
dagens konsumenter. Det är därför viktigt att organisationen aktar sig för att använda sig av
värden som kan uppfattas som klichéer utan försöker hitta ett område som förefaller unikt för
företaget och förmedlar det för sina interna och externa intressenter.
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Kapitel 8: Slutdiskussion

I studiens sista kapitel presenterar författarna sitt eget förslag om hur företag kan gå tillväga och vilka
riktlinjer det kan följa för att genomföra en distinktion mellan sin organisation och sina varumärken.
Vidare reflekterar vi över den genomförda studien och ger förslag till fortsatt forskning.

8.1 Hur skulle distinktionen kunna göras tydligare?

Om en organisation får ett eller flera nya varumärken i sin ägo innebär det oftast att helt nya
värden kommer in i företaget vilket kan leda till en splittring av den redan etablerade värdebasen.
En viss förvirring kan uppstå, internt såväl som hos en del externa grupper, om vad företaget
egentligen är. Vid sammanslagningar och uppköp kommer alltså en viktig fråga i fokus: företagets
identitet. Utifrån den undersökning vi genomfört har vi kunnat konstatera att detta i allra högsta
grad varit en aktuell fråga för företaget Procordia Food. Man har också aktivt arbetat inom
företaget för att internt såväl som externt förmedla vissa värden som organisationen i sig arbetar
för, utöver varumärkena. För att undvika ett identitetsproblem kan alltså ett företag välja att
förmedla värden som skiljer organisationen från varumärkena. Det tillvägagångssättet kan leda till
att intressenterna inte endast förknippar företaget med dess varumärkesvärden utan med
någonting utöver dessa. Fokus läggs då på just de värden som företaget strävar efter och inte
varumärkesvärdena.

Under vår undersökning har dock framkommit att verkligheten inte är så enkel. Även om
Procordia Food har arbetat aktivt med att förmedla själva organisationens värden är dessa inte
starkt förankrade internt. De anställda har en tydlig bild av varumärkenas värden medan själva
organisationen Procordia Food inte ger lika tydliga associationer. Hur skulle distinktionen då
kunna tydliggöras? För att besvara den frågan har vi valt att göra en summering av några av de
viktigaste reflektionerna som vi har haft under arbetets gång. En sådan summering anser vi
underlättar om en organisation vill använda sig av de slutsatser som vår studie har lett till.

Förslagsvis skulle företaget kunna koncentrera sig på ett mindre antal värden. Bryntesson m.fl.
(2002) förespråkar att företag bör fokusera på ett mindre antal budskap. Om en koncentrering
sker till ett färre antal områden kan det få den positiva följden att intressenter lättare minns det
budskap som kommuniceras. Det är tidskrävande och svårt att förmedla ett värde och få
människor att tänka i nya banor och på nya saker (Sjöberg, 2002). Därför är det viktigt att välja ett
budskap och stå för det. Vidare är det viktigt att vara konsekvent i förmedlingen av värdet oavsett
vilken publik man vänder sig till (Cheney & Christensen, 2001).  Budskapet ska inte ändras utan
ska finnas i sin ursprungliga form i all kommunikation. Samtliga grupper ska kunna relatera till
det oberoende av hur lång tid det har gått sedan Procordia Food presenterade värdet för dem.

Idag är informationsöverflödet ett faktum i vårt samhälle. Det är viktigt att ha i åtanke att
människor möts av ett stort antal budskap varje dag och därmed har det blivit ännu viktigare att
klargöra vad ett företag är (Cheney & Christensen, 2001). Informationsöverflödet försvårar
kommunikationen och kräver att Procordia Food har någonting som väcker intresse. I dagens
samhälle är människor svåra att överraska, svåra att nå för att de är trötta på all information som
öses ner på dem. Detta gör att budskapet som väljs måste vara unikt. Ett företag bör undvika
värden som riskerar att uppfattas som självklara av dess intressenter (Företagsidentitet, 1997). Med
andra ord gäller det att inte hamna i klyschor. Att Procordia Food står för service och kvalité
samt engagerar sig för miljön är väldigt bra men det är värden som många andra företag strävar
efter och då blir företaget inte heller unikt i intressenternas ögon (Företagsidentitet, 1997). Att
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engagera sig i en särskild fråga och framhäva denna som Procordia Food:s specialité är ett förslag.
Det gäller att hitta det som intressenterna skulle kunna lägga märke till vilket självklart beror på
den rådande kulturen och samhällsförhållandena inom det egna landet.

Medarbetarna är en organisations viktigaste del, dess byggstenar. För att ett budskap ska fungera
externt bör det först och främst förstås internt (Cheney & Christensen, 2001). De anställda måste
i större utsträckning än vad de är idag bli införstådda med vad företaget vill stå för och varför.
Självklart tar en distinktion en längre tid att genomföra. Det kan vara lättare att få externa
intressenter att få en förståelse för processen än de anställda. Medarbetarna är vana vid vissa
tankegångar och banor och det kan vara svårt att på en kort tid ändra deras uppfattningar. Som
redan omnämnts inleddes 1995 ett arbete med att utarbeta företagets identitet. Detta arbete
syftade till att få de anställda att känna att de arbetade för organisationen Procrodia Food.
Uppenbart är att även om de anställda ser Procordia Food som sin arbetsgivare är
medvetenheten om varumärkenas värden större än känslan för det som organisationen i sig står
för. Vi anser det vara av stor vikt att ledningen är mån om att ta till sig de anställdas syn på vad
organisationen Procordia Food är. Det är viktigt att undersöka vad Procordia Food betyder för
personalen och ta reda på vad de skulle vilja att organisationen ytterligare skulle kunna arbeta för,
utöver varumärkena. Då kan man i framtiden förhoppningsvis också lyckas med att mer effektivt
tydliggöra själva organisationens värden. På samma sätt som ett företags personal kan engageras i
en värdeskapande process vad gäller ett företags varumärken (Louro & Vienra, 2001) kan ett
internt engagemang även gälla för det arbete som strävar efter att få fram själva organisationens
värde. Detta gemensamma skapande skulle kunna vara ett bra tillvägagångssätt att tydligare
genomföra en distinktion från varumärkena. En gemenskap som alla i företaget kan kännas vid
och trivas i.

Det är av yttersta betydelse att ett företag väljer rätt kanal för att förmedla det värde man vill stå
för. Masskommunikationen är inte lika slagkraftig som tidigare (Bryntesson m.fl. 2002). Detta
beror mycket på informationsöverflödet som omnämnts tidigare, människor kan helt enkelt inte
nås genom en stor kampanj som riktas mot alla. Att istället välja en personlig, interpersonell
kommunikationsform som baseras på möten, sammankomster med väsentliga intressenter kan i
många fall vara att föredra. Ett bra sätt att få en kontakt med sina intressenter är genom att bjuda
in exempelvis journalister, representanter från grossist- och detaljistleden och
branschorganisationer på en lunch. Välj intressentgrupper som passar ihop till exempel kan
grossister och detaljister bjudas in tillsammans. Dessa målgrupper har kanske träffats tidigare och
har redan en bekantskap med varandra. Detta kan skapa en trevlig stämning till att börja med.
För att lyckas med budskapet måste företaget engagera intressenterna exempelvis genom att
presentera budskapet på ett intressant sätt. Servera mat som kan förknippas med det, visa en film
med mera. Det är betydelsefullt att det som företaget vill framhäva presenteras på ett minnesvärt
sätt. Se till att en personlig kontakt uppstår för att vid senare tillfällen förmedla det önskade
budskapet igen och förstärka det. Som nämndes tidigare är det väldigt viktigt att förmedla värdet
även internt (Cheney & Christensen, 2001). Att engagera medarbetarna i det är en väsentlig
aspekt. Även här bör den interpersonella formen av kommunikation väljas. Att samla
medarbetarna på ett möte kombinerat med exempelvis en enklare måltid där organisationen
presenterar det budskap som ska förmedlas fram är ett förslag. Om det inte går att samla alla på
en gång så kan företaget organisera flera möten. Informera medarbetarna om att den distinktion
som man väljer att göra inte är för att konkurrera med varumärkesvärdena utan för att skapa en
gemenskap i företaget kring ett värde som gäller för alla anställda oberoende vilket varumärke de
arbetar för. Självfallet är det en tidskrävande process och en känsla för organisationen är
någonting som utvecklas under tid, i samspel med de anställda. Dock kan ett första steg mot en
tydligare känsla för organisationen Procordia Food:s värde vara att samla de anställda och göra
dem medvetna och delaktiga i distinktionen.
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Det viktigaste av allt är kanske att arbetet måste ses som en ständigt pågående process.
Förslagsvis kan ytterligare sammankomster genomföras med vissa externa intressenter där
huvudtaken är att påminna dem om det som är själva företagets värden. Det är också
betydelsefullt att värdet företaget står för kommuniceras konsekvent (Cheney & Christensen,
2001), exempelvis i det tryckmaterial som intressenterna får av organisationen. För ett företag
gäller det att inte ta för givet att intressenterna minns vad organisationen arbetar för. Samma sak
gäller även för medarbetarna. Förslagsvis kan diskussioner föras med de anställda om hur
distinktionen som görs förmedlas externt och vilka effekter den har på företaget, exempelvis hur
distinktionen hjälper Procordia Food att positionera sig på marknaden.

8.2 Några reflektioner kring studien

Syftet med uppsatsen var att bidra till en förståelse för distinktionen som Procordia Food gör
mellan själva organisationen och dess varumärken. Under uppsatsarbetets gång har vi studerat
hur man agerar från en sändarsida för att genomföra en distinktion samt undersökt om denna
åtskillnad uppfattades internt. Efter genomförd undersökning anser vi oss ha bidragit till en
förståelse för vad distinktionen mellan själva organisationen och varumärkena består i. Vi tycker
oss även ha bidragit till att ge en god insikt i hur företaget agerar för att genomföra denna.
Genom de kvalitativa intervjuer som gjordes med informanterna kom många olika aspekter av
fenomenet fram. Vi upplevde den kvalitativa intervjuformen som mycket givande för uppsatsens
syfte.

Vår studie visar att det inte är helt problemfritt för ett företag som strävar efter att genomföra en
distinktion. Med dagens informationsöverflöd är det svårt för ett företag att som organisation
skilja sig från mängden. Detta faktum medför kanske också en ännu större anledning för ett
företag att sträva efter just detta. Uppsatsen pekar på vikten av att ett företag i Procordia Food:s
situation håller sig ajour med de anställda och att man i ledningen är medveten om personalens
uppfattningar. Genom att få en klar bild av hur de anställda uppfattar (eller inte uppfattar) vad
själva organisationen står för kan ett företag komma underfund med hur man i framtiden skulle
kunna agera för att bättre framhäva dess värden. Detta är självfallet en ständigt pågående
kommunikationsprocess som inte får ses som avslutad.

Under de representantintervjuer som genomfördes fick vi ett intryck av att en del av våra frågor
ibland upplevdes som komplicerade av intervjupersonen. Främst gällde det frågor som berörde
vad Procordia Food står för utöver varumärkena. Vi blev ofta tvungna att ta hjälp av följdfrågor
för att konkretisera vad vi menade. Att våra  frågor ibland upplevdes som svåra av vissa
representanter kan alltså tyda på att vi som forskare inte lyckats fullt ut med vissa
frågeformuleringar. En annan tänkbar anledning skulle kunna vara att Procordia Food inte varit
tillräckligt tydliga när det gäller att kommunicera själva organisationens identitet. Som uppsatsen
pekat på har ju medarbetarna en tydlig uppfattning om vilka värden varumärkena representerar
men det finns inte en lika tydlig medvetenhet om vad själva organisationen Procordia Food står
för. Det faktum att medarbetarna inte heller hade några svårigheter att svara på de frågor som
behandlade vad varumärkena står för skulle kunna vara ett stöd för detta resonemang.

De litteraturstudier som genomförts och som redovisats i uppsatsens teoriavsnitt har betonat att
kommunikation är nyckeln till ett företags framgång. Inte minst då ett företag strävar efter att
göra en distinktion mellan organisation och varumärke. Då kommunikationsfrågor inom många
företag först på senare år börjat uppmärksammats på allvar finns det naturligtvis mycket som kan
förbättras i organisationers kommunikationsarbete. Med tanke på den relativt nya medvetenhet
om kommunikationens betydelse anser vi inte att det resultat som vi fick från
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representantintervjuerna är uppseendeväckande. Den uppfattning vi fick av
representantintervjuerna är att distinktionen mellan organisation och varumärke inte uppfattas
tydligt internt. En kritik som dock skulle kunna riktas mot vårt resultat är att vi endast intervjuat
ett litet antal av de anställda. Procordia Food i Eslöv har cirka 750 anställda. Dock, då vår ansats
är kvalitativ, anser vi att det resultat som framkommit inte bör ignoreras. Under de kvalitativa
representantintervjuerna tycker vi oss ha bidragit till en god förståelse för hur anställda ser på
organisationen respektive varumärkena. Deras resonemang är i högsta grad intressanta att beakta
och bör inte underskattas.

8.3 Förslag till fortsatt forskning

En intressant aspekt som kan studeras i samband med en distinktion som görs mellan en
organisation och dess varumärken är om de externa intressenterna uppfattar den åtskillnaden.
Hur distinktionen förmedlas och om företaget har lyckats att få fram organisationens värden kan
vara ytterligare faktorer som en vidare forskning kan undersöka. En sådan studie kan lägga
grunden till en förståelse om en åtskillnad som ett företag strävar efter har den önskade effekten
bland externa intressenter.
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Bilaga 1

Intervjuguide för informantintervju

-  Beskriv den distinktion som görs mellan organisationen och dess varumärken

Följdfrågor:

- Vad består fenomenet av?

- Hur går ni praktiskt tillväga för att göra en åtskillnad mellan företag och varumärkena?

- Hur ser distinktionens struktur ut?

- Berätta om distinktionens uppkomst, tanken bakom den och dess orsak

- Beskriv dess betydelse för Dig och för Procordia Food?

Följdfrågor

-Varför anser ni det vara nödvändigt att göra en distinktion mellan era varumärken och företaget i
sig? Vad finns det för för- och nackdelar med en sådan åtskillnad?

-Berätta om distinktionens omfång i organisationen. Genomsyrar den alla delar?

Följdfrågor:

- Hur jobbar ni internt för att göra en åtskillnad?

- Tror Du att de anställda skiljer mellan organisationen i sig och era produkter?

- Hur har ni  märkt detta?

- Exemplifiera och beskriv kommunikationskanalerna och kommunikationsformerna
som används i samband med distinktionens spridning.

Följdfrågor:

- Vilka är de viktigaste kommunikationskanalerna? Varför används just dessa?

- Vilken tidsperspektiv tänker Du på när Du betraktar distinktionen?

- Beskriv distinktionen om exempelvis 10 år. Har den förändrats? Vad berör och
påverkar dess struktur och existens?

- Beskriv Procordia Food utan distinktionens existens

- Har Procordia Food olika målgrupper vad det gäller distinktionen som görs mellan
organisationen och dess varumärken?



Följdfrågor

- Skiljer sig sättet på vilket organisationen förmedlar distinktionen mellan sig själv och
varumärkena beroende på en specifik målgrupp?

- Finns det någon målgrupp som prioriteras i distinktionen?

- Undersöker ni de olika målgrupperna och deras uppfattning om distinktionen?

- Tror ni att alllmänheten är medveten om att Procordia Food är företaget bakom exempelvis
varumärket Felix?

- I vilken grad annonserar Procordia Food? Handlar det i så fall om produkt- eller
företagsannonsering?



Bilaga 2

Intervjuguide för representantintervjuer

- Hur länge har Du arbetat på Procordia Food?

- Vad arbetar Du med? Vilken avdelning?

- Hur upplever Du att det är att jobba på Procordia Food?

- Beskriv organisationen Procordia Food, själva organisationen. Vilka värden förknippar du det
med?

- Vilken betydelse har varumärkena för organisationen?

- Vilka associationer ger de olika varumärkena Dig? Vad står varumärkena för?

- Hur anser Du att organisationen Procordia Food hänger ihop med varumärkena? Är de ett
eller finns det någonting som företaget står för utöver varumärkena?

- Vad vill Procordia Food stå för som organisation?

- Har ledningen förmedlat organisationens mål? Beskriv hur ledningen förmedlar vad
Procordia Food står för.

- Har Procordia Food några kärnvärden?

- Hur tror du att allmänheten ser på företaget? Finns det en kunskap om företaget Procordia
Food?

- Känner Du att Du arbetar inom Procordia Food eller Felix? (En fråga till dem som har varit
anställda sedan tiden då Felix var ett eget företag)

-    På vilket sätt föredrar Du att få information?

- Läser Du personaltidningen? Vad tycker Du om den? Anser Du att den skapar någon känsla
för Dig som anställd?


