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Abstract/sammanfattning 
Betydelsen av varumärke, identitet och image på dagens konsumentmarknad är sällan 

ifrågasatt och bekräftas av mängder med studier. Det som däremot inte är lika klarlagt är 

vilken roll dessa begrepp spelar på den lite mer ljusskygga industrimarknaden. Mot 

bakgrund av detta ville jag ta reda på hur den interna och externa kommunikationen kan 

se ut på ett företag som inte har en publik målgrupp.  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ett litet B2B-företags identitet 

och image uppfattas från tre olika perspektiv; ledningens, de anställdas samt kundernas. 

Föremål för min undersökning var Compware Medical, ett tyskt företag i medicinteknik-

branschen som riktar sig till kliniker, sjukhus och fångvårdsanstalter.  För att få svar på 

frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med informanter från varje grupp. 

Eftersom förförståelsen och involveringsgraden i ämnet antogs vara olika beroende på 

om informanten tillhörde ledningen, anställda eller kunderna användes en intervjuguide 

för respektive grupp. Frågorna var alltså anpassade efter informanten men kunskapsmå-

let var detsamma i alla intervjuer.  Underlaget för analysen begränsades till källmaterialet 

från intervjuerna.  Den teori som tas upp omfattar begreppen varumärke och image, 

relationsmarknadsföring, identitet och intern marknadsföring. 

Resultatet visade att det fanns påtagliga skillnader mellan framförallt ledningens 

och anställdas/kundernas bild av företagets identitet och image på flera områden. De 

slutsatser som drogs var att Compware Medicals ledning behöver ta fram en tydlig vision 

tillsammans med de anställda. Genom att involvera de anställda i beslut som gäller 

företagets identitet blir de uppsatta målen relevanta och betydande för varje person och 

därmed lättare att uppnå. Vidare drogs slutsatsen att ett filantropiskt initiativ inriktat på 

patienterna på de kliniker som Compware Medical har som kunder hade kunnat bidra till 

att stärka företagets varumärkesimage. Det borde även upprättas en övergripande 

kommunikationslösning mellan kunder och servicepersonal för att öka transparensen. 

Exempelvis skulle man kunna öppna ett forum på företagets hemsida där kunder och 

personal kan kommunicera öppet och dela information sinsemellan.  
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1. Introduktion 
 

Detta kapitel börjar med en diskussion kring uppsatsens ämne och varför det är intressant att under-

söka. Därefter presenteras syfte, frågeställningar samt studiens material och avgränsning följt av en 

bakgrundsbeskrivning av företaget som undersökts. 

 

1.1. Inledning 
En medstudent som läste mitt uppsats-PM inför det första seminariet var fundersam. 

”Varför har du valt att göra en undersökning om företag, vad har det med medie- och 

kommunikationsvetenskap att göra?”, undrade hon. Frågan kom inte helt oväntat 

eftersom medie- och kommunikationsundervisningen här på JMK mestadels går i 

parallella spår med journalistikvetenskapen och därmed bortser från alternativa inrikt-

ningar. Konsensus på institutionen tycks vara att man lägger betoningen på medier 

snarare än på kommunikation, varför en uppsats som handlar om företagskomm-

unikation lätt uppfattas som mal placé.  

 

Jag har alltså valt att fokusera på kommunikationsbegreppet och applicerar det på 

företagsvärlden. Det som gör företagsvärlden så intressant är det faktum att god kom-

munikation är en förutsättning för överlevnad. Till skillnad från en individ kan ett företag 

inte existera utan att kommunicera – kommunikationen fäller avgörandet mellan att vara 

eller inte vara. Det spelar ingen roll hur bra en produkt eller tjänst är om ingen känner till 

den. För att lyckas nå ut till kunderna med det man erbjuder krävs ofta ihärdigt och 

målmedvetet kommunicerande på ett sätt som definierar och differentierar det egna 

företaget från konkurrenterna. Många företag har en strategi för hur de ska kommuni-

cera, både på marknaden och internt inom företaget. Ofta etableras kärnvärden och 

grundvärderingar i syfte att skapa emotionellt mervärde, en immateriell tillgång som 

förstärker upplevelsen av den faktiska produkten och bidrar till en positiv bild av företa-

get. Men hur ser den här typen av planerad kommunikation ut i praktiken? Vad är det 

egentligen som kommuniceras och vad är det som uppfattas? 

 

Målet med den här studien är att empiriskt undersöka effekterna av den externa och 

interna kommunikationen på ett B2B-företag. B2B står för business-to-business och 

avser den kommersiella marknaden mellan företag (Wright 2004 s. 204). Min 
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undersökning utgörs av en fallstudie på ett tyskt småföretag i medicinteknikbranschen 

som heter Compware Medical, vars målgrupp är sjukhus, kliniker och fångvårdsanstalter 

som bedriver drogmissbruksbehandling.  För att ta reda på effekterna av den externa och 

interna kommunikationen har jag utfört intervjuer med företagets ledning, anställda och 

kunder. Frågorna har i sin tur ställts med syftet att avslöja informanternas uppfattning av 

Compware Medical utifrån deras position. 

 

Anledningen till att jag har valt att undersöka just Compware Medical är dels för att jag 

känner till företaget sedan tidigare. Hösten 2010 gjorde jag ett researcharbete på uppdrag 

av dem och fick då stifta ytlig bekantskap med deras sätt att arbeta. Denna erfarenhet gav 

mig viss förförståelse för ämnet och låg som grund till mitt val av undersökningsobjekt. 

En ytterligare anledning är att majoriteten av forskningen inom B2B-marknadsföring 

främst har fokuserat på extern kommunikation och bortsett från interna organisatoriska 

aspekter (Richter 2001). Min hypotes är att det finns ett symbiotiskt samband mellan den 

interna och externa kommunikationen på ett företag, och genom att innefatta båda dessa 

sidor i en och samma empiriska undersökning hoppas jag kunna bidra med nya insikter 

på området.  Det kändes dessutom extra intressant att göra studien i Tyskland eftersom 

det är en av världens ledande ekonomier och har många framgångsrika företag.  

 

 

1.2. Syfte 
Avsikten med denna uppsats är att undersöka hur Compware Medicals identitet/image 

uppfattas av ledning, anställda respektive kunder.  

 

 

1.3. Frågeställningar 

 

• Hur beskriver ledningen företagets identitet och image? 

• Hur upplevs företagets identitet av de anställda? 

• Hur upplevs företagets image av kunderna? 

• Vilka likheter/skillnader finns mellan ledningen, anställda och kundernas uppfattning av 

företagets identitet/image? 

• Hur skulle företaget kunna förbättra sin identitet/image? 
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1.4. Material och avgränsning 
Det empiriska materialet som ligger till grund för min analys består av kvalitativa semi-

strukturerade/strukturerade intervjuer. Sammanlagt genomfördes sju intervjuer med 

Compware Medicals ledning, anställda och kunder. En mer utförlig genomgång av urval 

och intervjuer återfinns i metoddelen i denna uppsats. 

  

Jag har avgränsat uppsatsen till att huvudsakligen behandla effekterna av Compware 

Medicals externa och interna kommunikation. På grund av detta lämnas bland annat 

finansiella faktorer och ekonomiska effekter utan analys. Jag vill också poängtera att det 

görs en tydlig distinktion mellan den fysiska produkten och kommunikationen kring den 

fysiska produkten. Den maskin och programvara som Compware Medical erbjuder 

kommer alltså inte att analyseras på något sätt.  

 

Även om jag lägger fram förslag på eventuella förändringar i min slutdiskussion finns det 

ingen ambition att presentera ett helt nytt kommunikationssystem åt Compware Medical. 

Det är ett litet företag med begränsade resurser och de åtgärder som diskuteras är tänkta 

att befinna sig inom ramen för vad som kan anses vara möjligt att implementera utifrån 

de förutsättningar som finns.  

 

Med anledning av de tid- och resursbegränsningar som föreligger har jag valt att göra en 

fallstudie på ett enda företag.  

 

Även om jag gjorde vissa intressanta fältobservationer under mitt uppsatsarbete kommer 

jag att hålla mitt empiriska analysmaterial till de intervjuer jag har genomfört. Dels för att 

jag anser att min tid på företaget var för knapp för att kunna dra några substantiella 

slutsatser med vetenskaplig täckning, men också för att det hade tagit för lång tid att 

analysera två olika typer av källmaterial. 

 

 

1.5. Bakgrund – Compware Medical 
Compware Medical startades 1986 av vännerna Gerd Meyer-Philippi och Günther Kalka. 

De hade precis tagit examen från Göthe Universität i Frankfurt tillsammans, men i olika 

ämnen. Gerd var den charmiga marknadsföringsexperten medan Günther stod för det 
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praktiska och organisatoriska tänkandet.  Den gemensamma nämnaren var intresset för 

IT, och tillsammans började de utveckla datoriserade dokumentationssystem. Vid den 

här tiden sköttes dokumentationen på sjukhus och medicinkliniker ofta manuellt, något 

som var tidskrävande och omständligt för de anställda och dessutom medförde potenti-

ella risker för patienter.  Med sin kompletterande kompetens började Gerd och Günther 

erbjuda IT-lösningar som kunde öka både effektiveten och säkerheten vid medicinsk 

behandling (Meyer-Philippi 2011).  

 

Företaget hade en stark utveckling de kommande åren och i början av nittiotalet blev de 

ombedda av den tyska hälsovårdsnämnden att utveckla ett dokumentation- och dispense-

ringssystem för drogbehandling. Compware Medical utvecklade då både en programvara 

för dokumentationen och själva maskinen som doserade medicinen. Initialt innefattade 

projektet tio statliga kliniker i Frankfurt som bedrev ”OST” (opioid substitution treat-

ment), där en del av behandlingen gick ut på att drogberoende patienter fick dagliga 

doser av flytande metadon i en avvänjningsprocess från sitt missbruk. Projektet var 

mycket lyckat och Compware Medicals system började efterfrågas av kliniker, sjukhus 

och fångvårdsanstalter runtom i hela landet (Meyer-Philippi 2011).  

 

I dagsläget har Compware Medical bortåt 240 kunder i Tyskland, och enligt Meyer-

Philippi sköts 98 % av Tysklands metadonbehandling av missbruk med hjälp av 

Compware Medical.  Företaget har på senare år varit med och lanserat projekt i England, 

Spanien, Baltikum, Malaysia, Nepal, Centralasien och USA (Meyer-Philippi 2011). 

 

Compware Medical är av bolagsformen GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

som är en centraleuropeisk motsvarighet till svenska aktiebolag. De två cheferna, Gerd 

Meyer-Philippi och Günther Kalka, äger tillsammans 100 % av andelarna i företaget. I 

dagsläget har de 35 anställa inom administration, service och utveckling, och 2010 års 

omsättning låg på ca 5 miljoner euro (45 miljoner kronor) (Meyer-Philippi 2011), vilket 

sammantaget definierar Compware Medical som ett småföretag enligt Europeiska kom-

missionens bestämmelser (Europeiska kommissionen 2006).   
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2. Tidigare forskning 
Här följer en redogörelse för tidigare forskning på detta ämnesområde. Först förklaras svårigheterna med 

att applicera viss tidigare forskning och sedan presenteras studier som har ansetts användbara. Sist 

kommer en genomgång av skillnaden mellan B2B- och B2C-marknader.  

 

Mycket av den litteratur och tidigare forskning som jag har stött på under min research 

handlar om företagskommunikation på en publik marknad. Ofta görs inte heller någon 

distinktion mellan varumärkesvärdet på konsumentmarknaden och industrimarknaden. 

Eftersom den här studien är gjord på ett B2B-företag har sökandet efter relevanta teorier 

därför inte varit helt friktionsfritt. I många fall är det också större företag som står i 

fokus, och teorierna grundar sig ofta på ett högt mått av standardiserad kommunikation 

på ett eller annat sätt.  Detta gäller även B2B-litteraturen i stor utsträckning vilket har 

gjort det svårt att applicera många teorier på just min studie. Exempel på detta är Business-

to-Business Marketing av Ray Wright (2004), Brand equity in the business-to-business sector av 

Gordon et al. (1993) och Marketing mix standardization in international marketing av Tobias 

Richter (2002). Richters undersökning studerar graden av intern och extern marknadsfö-

ringsstandardisering på tyska företag, något som vid första anblicken tycktes vara slående 

relevant för min egen uppsats på flera punkter. Men det visade sig att den hade gjorts på 

multinationella storföretag och förespråkade standardisering av en typ som inte gick att 

tillämpa på ett mindre företag som Compware Medical. Frånvaron av träffande litteratur 

är samtidigt en bekräftelse på att det finns utrymme för ny kunskap på området, vilket 

denna studie förhoppningsvis ska kunna bidra med.  

 

En studie som jag fann användbar var An application of Keller´s brand equity model in a B2B 

context (Kuhn, Alpert & Pope 2008) där forskarna presenterar en modell över varumär-

keskapital som kan tillämpas på B2B-marknaden, som jag presenterar i avsnitt 3.2. Jag 

kommer även att använda denna modell som referens i slutdiskussionen för att bedöma 

Compware Medicals externa kommunikation. I avsnitt 3.5. (intern marknadsföring) 

redogör jag för Berry & Parasuramans (2000) modell över de essentiella beståndsdelarna i 

intern marknadsföring, vilken jag också kommer referera till i slutdiskussionen angående 

eventuella förbättringar av Compware Medicals internkommunikation.  
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2.1. Skillnaden mellan B2B och B2C 
Behov och efterfrågan är generellt sett inte de samma på B2B-marknaden som på den 

kommersiella konsumentmarknaden. Wright (2004) skriver att konsumenter på B2C-

marknaden (Business-to-Consumer) köper varor av personliga skäl och symboliska 

värden snarare än för dess funktionalitet. Han menar att välkända varumärken har en 

mycket större betydelse för individer än vad de har för företag eftersom inköp av företag 

görs för användning inom en organisation och då präglas av större hänsyn till logik och 

funktion (Wright 2004). I kontrast till Wright har Aaker (1991) funnit att varumärkets 

betydelse för en köpare på den industriella marknaden kan vara en avgörande faktor i 

valet mellan olika alternativ. Han menar att även om funktionen har betydelse för 

företaget är det alltid individer som tar besluten. Brogan (2009) hävdar också att skillna-

den mellan B2B och B2C inte alltid är så stor. Enligt Brogan är den största skillnaden 

mellan dessa två marknader hur kunden rättfärdigar sina inköp. Han menar att företag 

styrs i stor utsträckning av varumärken och andra immateriella värden på ett liknande sätt 

som individer. Även om det ligger mer fokus på funktion så baseras besluten ofta på 

associationer till ett varumärke och inte på ren fakta eller konkret erfarenhet av produk-

ten (Brogan 2009). Medan behovet av varumärken är allmänt erkänt på konsumentmark-

naden är dess betydelse på den industriella marknaden fortfarande relativt outforskad 

(Kuhn et al. 2008). Kuhn, Alpert & Pope belyser det faktum att det ofta inte görs någon 

distinktion mellan B2B och B2C i tidigare varumärkesforskning men pekar samtidigt på 

att det som gör ett varumärke värdefullt på konsumentmarknaden rimligtvis inte är 

samma egenskaper som i en B2B-kontext.  

 

 B2B-företag ägnar sig åt andra typer av marknadsföringsaktiviteter än B2C-företag som 

ibland kräver en annorlunda approach, skriver Wright (2004). Antioco & Lindgreen 

(2002) hävdar att den absolut vanligaste formen av marknadsföring inom B2B är nät-

verk- och relationsbaserad, vilket även bekräftas av Egan (2001) och Brodie et al. (1997). 

Typiskt för mindre B2B-företag är att bygga personliga kontakter på exempelvis mässor, 

kongresser och möten av olika slag (Wright 2004).  

 

För Compware Medical som är ett litet företag med väldigt nischad inriktning är detta 

också den vanligaste formen av planerad marknadsföring. Kostsamma reklamkampanjer 

och annan typ av masskommunikation är alltså inte aktuellt när målgruppen är så tydligt 

begränsad.  
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3. Teoretiska referenser 

 

Teorier och forskning som presenteras i det här kapitlet har valts ut för att de är relevanta för uppsatsens 

syfte och går att applicera på mitt undersökningsobjekt – det vill säga ett småföretag på en B2B-

marknad. Först förklarar jag varför jag skiljer på termerna identitet respektive image i mina frågeställ-

ningar, sedan följer en utförligare genomgång av begreppen varumärke och image, relationsmarknadsfö-

ring, identitet och till sist teorier kring intern marknadsföring. 

 

3.1 Distinktionen mellan identitet och image 
Jag har valt att använda två olika termer när det gäller uppfattningen av Compware 

Medical – identitet och image. Detta beror på att det finns en viktig skillnad mellan den bild 

som utomstående har av ett företag och vad uppfattningen är av ett företag internt.  

 

Dowling (2001) och Gregory (1999) menar att företags identitet formas utifrån dess 

kärnvärden, slogan, motto et cetera. Hur dessa identitetsattribut sedan verkställs och 

reflekteras i företagets dagliga arbete utgör dess faktiska identitet. När det talas om 

identitet i den här uppsatsen handlar det alltså om hur Compware Medicals kärnvärden, 

slogan, motto och annan immateriellt betingad kommunikation upplevs internt inom 

företaget.  

 

Bilden, eller imagen, av ett företag från en utvändig position baserar sig på vilken identi-

tet företaget sänder ut (Kapferer 2004). Dowling skriver att företagsimagen är den 

sammantagna utvärderingen av den identitet som företaget sänder ut, och består av 

föreställningar, känslor och associationer som utomstående personer har om företaget 

(Dowling 2001). Uppfattningen av ett företag och dess varumärke har därmed olika 

innebörd för olika parter (Dahlén & Lange 2003; Melin 1999). Associationer och före-

ställningar om ett företag eller en produkt är starkt förknippat med begreppet varumärke, 

vilket presenteras utförligare i avsnitt 3.2. i den här uppsatsen. Gregory (1999) menar att 

ett varumärke för innehavaren är identitets- och informationsbärande, medan det för 

kunden är imagebärande. Enligt Kapferer (2004) och Gregory (1999) innebär skillnaden 

att ett företags identitet är den bild av företaget som de själva vill förmedla, medan 

imagen handlar om hur mottagaren uppfattar varumärket. I min uppsats har jag valt att 

använda termen image för att beskriva hur kundernas uppfattning av Compware Medical. 
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3.2. Varumärke och image 
Varumärke har en mycket bred definitionsskala men är otvivelaktigt starkt kopplat till 

begreppet image. Grönroos (2008) likställer de båda eftersom ”varumärke som begrepp 

alltid är en image, en bild som uppstår i kundernas tankar” (Grönroos 2008, s. 317). Han 

menar att företag och marknadsförare kan skapa ramar för hur varumärket uppfattas av 

kunder genom olika typer av kommunikation, men i slutändan är det i kundens tanke-

värld som varumärket blir till. Dahlen & Lange (2003) beskriver varumärken ur företaga-

rens synpunkt i sin bok Optimal marknadskommunikation och ser det som navet i all typ av 

marknadskommunikation. De menar att varumärket ofta utgör den största särskiljnings-

faktorn för konkurrerande företag. ”Associationer är varumärkenas byggstenar och ligger 

till grund för ett varumärkes värde” (Dahlen & Lange 2003, s. 191).  

Keller (1993) beskriver varumärkesimage som en reflektion av hur ett företag uppfattas 

på marknaden. En stark varumärkesimage är många gånger synonymt med ett fram-

gångsrikt företag (Keller 1993). Det är därför viktigt för företag att ta reda på hur 

kunderna värderar varumärket, om det är positivt eller negativt laddat, och hur de skulle 

kunna förbättras. Värdet på ett varumärke bygger alltid på uppfattningar kunden har 

bildat sig utifrån de kontakter den har haft med företaget, och härstammar ofta från flera 

olika källor. Det kan vara allt ifrån reklam, word-of-mouth, personlig kontakt med 

servicepersonal eller produkterfarenhet (Grönroos 2008). Varumärkesassociationer kan 

kort sagt baseras på i stort sett vad som helst, därför menar Melin (1999) att de också har 

flera dimensioner. Det betyder enligt författaren att kunden exempelvis kan ha dels en 

image av själva produkten och dels en image av företaget som säljer produkten. Dessa 

behöver inte nödvändigtvis stämma överens med varandra utan beror på källan till 

kundens associationer och är ett resultat av åtskilliga intryck från olika håll. Även Schultz 

& Barnes slår fast att varumärkesrelationer utvecklas genom en rad varumärkeskontakter 

som kunderna upplever. Enligt dem är en varumärkeskontakt en image- eller informat-

ionsbärande upplevelse oavsett varifrån den kommer eller om den är planerad eller 

oplanerad, vilket understöder den vedertagna tesen om att allt kommunicerar (Baudrillard 

1987; Fiske 1990; Rawet et al. 2002). 

 

Keller (1993) har tagit fram en modell som han kallar CBBE(Customer-Based Brand 

Equity)-pyramiden. Denna är anpassad efter en konsumentmarknad och är därför inte 
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helt kompatibel med förutsättningarna som gäller för varumärken på en B2B-marknad. 

Kuhn, Alpert & Pope (2008) har därför modifierat Kellers varumärkespyramid för att 

passa i en B2B-kontext. En av de stora skillnaderna är att ett B2B-varumärke byggs i 

högre utsträckning på direktkontakt med företagsrepresentanter jämfört med B2C-

marknaden (Gordon et al. 1993) eftersom kommunikationen ofta är nätverksbaserad och 

masskommunikation inte är aktuellt på samma sätt. Figuren nedan är Kellers pyramid 

reviderad av Kuhn, Alpert & Pope. Denna modell tas upp i slutdiskussionen av denna 

uppsats i relation till hur väl Compware Medical lyckas med sin externa kommunikation.  

 

 
Figur 1. Kellers (1993) kundbaserade varumärkespyramid reviderad av Kuhn, Alpert & 

Pope för B2B (2008).  

 

 

3.3. Relationsmarknadsföring 
På den industriella marknaden kan en enskild kund ibland göra skillnaden mellan att gå i 

vinst och att gå i konkurs (Wright 2004). Att bygga långsiktiga relationer har därför alltid 

varit centralt för företag på denna marknad. Grönroos (2008) skriver att relationen 

mellan företag och kund är marknadsföringens kärna. Enligt honom består relations-

marknadsföring av att ”skapa värde snarare än att distribuera värde och att underlätta 

och främja en värdeskapande process” (Grönroos 2008, s. 36). Wright (2004) menar att 

nyckeln i relationsmarknadsföring är tillämpningen av aktiv tvåvägskommunikation. En 

typ av relationsmarknadsföring som är vanlig inom B2B är så kallad one-to-one-

marknadsföring. Han skriver att one-to-one-marknadsföring handlar om att differentiera 

sina kunder och använda olika typer av approach beroende på den specifika relationen 

med kunden. Feurst (2007) menar att fokuseringen på tvåvägskommunikationen i one-
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to-one-marknadsföring gör att man kan få en tydligare feedback på när kommunikation-

en fungerar. Relationsmarknadsföring handlar om att skapa ömsesidigt utbyte för 

parterna och att	   bygga, utöka och stödja kundrelationer. Ju bättre man känner kunden 

desto bättre blir relationen, slår han fast.  

 

Enligt Grönroos (2008) är kundkännedom en av de största strategiska resurserna ett 

företag kan ha, och det uppnås genom att bygga långsiktiga relationer med kunden. För 

att ta reda på vad kunderna efterfrågar måste företag arbeta för att skapa interaktiva 

relationer med sina kunder. Gummesson (2006) menar att det bästa sättet att få kunderna 

engagerade i den egna produkten är att ägna sig åt relationsbyggande aktiviteter där 

kunderna står i centrum. Om kunderna känner att de får ut något av relationen är det 

lättare att tillgodose deras behov och därmed behålla dem som kunder (Dahlén & Lange 

2003). 

 

Lojalitet skapas genom att bygga upp en ömsesidig tvåvägskommunikation med kunden, 

enligt Feurst (2007). En stor fördel med att ha en långsiktig tvåvägskommunikation för 

båda parter är att kunden tenderar att vara mer ärlig i sin feedback när den upplever 

relationen som nära (Gummesson 2006). På så sätt kan företaget lättare lokalisera 

kundens behov och därmed stärka relationen ytterligare, vilket i sin tur ökar troligheten 

att kunden rekommenderar företaget till andra. 

 

 

3.4. Identitet 
En av hörnstenarna till en stark identitet är enligt Dowling (2001) att ha en tydlig vision 

som kommuniceras genom hela organisationen. Om företaget har specifika grundvärde-

ringar som genomsyrar verksamheten medför det en mer balanserad bild av företaget 

utifrån (Dowling 2001, s. 83). För att kunna skapa goda associationer och en positiv 

image behöver företag enligt Melin (1999) upprätta en varumärkesidentitet. Med varu-

märkesidentitet avser Melin vad ett varumärke står för, vad som ger det mening samt vad 

som gör det unikt. Identiteten skapas enligt författaren internt och är den bild som 

företaget önskar att även kunderna ska ha. Dowling hävdar också att framgångsrika 

varumärken skapas när det finns en tydlig likhet mellan företagets identitet och kundens 

önskade självbild. Det är alltså till stor fördel om företaget lär känna sina kunder väl för 

att på sås sätt kunna efterlikna deras identitetsmässiga ideal. 
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Företagsidentitet består av allt ifrån grundvärderingar, slogan, motto, affärsstrategier, 

ledarstil företagsstruktur till personal och produkt (Dowling 2001). Sammantaget utgör 

den bilden av företaget internt och ligger som grund för hur varumärkesimagen uppfatt-

tas. Identiteten som ledningen eftersträvar måste alltid etableras hos personalen företaget 

föra att få genomslag på marknaden. Om inte identiteten kommuniceras aktivt internt är 

risken stor att företaget tappar kontrollen över sitt varumärke, menar Dowling (2001). 

Om de anställda inte är medvetna om faktorer som har betydelse för företagets identitet 

kan de heller inte kommunicera det till kunder. För att etablera identiteten i de anställdas 

medvetande förespråkar Grönroos så kallad intern marknadsföring, där han menar att 

man bör se de anställda som en första intern marknad. Detta diskuteras vidare i kom-

mande avsnitt. Det är först när identiteten är etablerad internt som den kan börja kom-

municeras ut på marknaden, menar Kapferer (2004). Melin (1999) menar att en stark 

identitet lägger grunden för det emotionella mervärdet för en produkt, vilket i sin tur 

ökar varumärkets värde och skapar lojalitet hos kunderna.  

 

3.5. Intern marknadsföring 

Intern marknadsföring är ett relativt nytt begrepp som syftar till att företag ska se sina 

anställda som en första marknad, för när det gäller vården av kundrelationer är medarbe-

tarnas insatser mycket viktiga (Grönroos 2008; Thomas & Hecker, 2000). Tidigare har 

man ansett att anställda inom teknisk service, klagomålshantering, produktion och drift 

inte har haft med marknadsföringen att göra. Men dessa personers färdigheter, inställ-

ning och tjänstvillighet är avgörande för kundernas upplevelse av företaget. Kundfokus 

och en vilja att betjäna kunderna på ett sätt som gör dem nöjda och därmed främjar 

marknadsföringen måste genomsyra hela företaget, varje avdelning och varje arbetsgrupp 

(Grönroos 2008). Grönroos menar att det behövs intern marknadsföring för att uppnå 

optimal marknadskommunikation. Om produkter och tjänster inte kan marknadsföras till 

denna interna målgrupp blir det väldigt svårt att övertyga kunder på den externa mark-

naden (Grönroos 2008).  

 

Han slår fast att den interna marknadsföringen inte bara är en förutsättning för att ett 

företag ska lyckas med sin externa marknadsföring, den bör också planeras och genom-

föras med samma hållning som allt annat marknadsföringsarbete, det vill säga på ett 

samordnat, aktivt och målinriktat sätt. Personalinriktade satsningar ska även kombineras 
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med arbetet utåt mot kunderna, eftersom de, enligt författaren, har en oskiljaktig korre-

lation med varandra.  

 

Thomson & Hecker (2000) är inne på samma spår och föreslår att en ”intern marknads-

föringsstrategi är på väg att bli ett nödvändigt verktyg i dagens företagsklimat” (Thomson 

& Hecker 2000, s. 160). Många organisationer har fått en plattare och mer strömlinje-

formad struktur, där varje roll och jobbtitel är luddigare än någonsin tidigare, enligt 

författarna. I denna miljö beror relationen mellan organisationer och dess folk på hur de 

kommunicerar med varandra, inte som anställda utan som interna kunder. De menar att 

personalen på ett företag har, precis som externa kunder, köpbeslut att fatta (Thomson 

& Hecker 2000). Berry & Parasuraman (2000) beskriver också anställda som “kunder” till 

företaget i den meningen att de ingår i ett utbyte av tillgångar med arbetsgivaren. ”Köper 

personalen det egna företagets initiativ och synsätt?”, ”Är de villiga att bli en del av de 

visioner och värderingar som företagsledningen har och vill de bidra till att uppsatta mål 

uppnås?” undrar Thomson & Hecker retoriskt. Relationen ligger inte i produkten eller 

logon, den handlar istället om människor och personligheter. Det betyder att kunder 

bygger relationer med personer som de har att göra med inom företaget – de anställda. 

Detta menar Thomson & Hecker är hjärtat av intern marknadsföring (Thomson & 

Hecker 2000).  

 

En brittisk undersökning gjord av Market & Opinion Research International (MORI) 

visar att attityd och beteende hos personalen på ett företag har en stark påverkan när det 

gäller kundlojalitet. Det är två gånger troligare att en kund återkommer om personalen 

visar ett genuint intresse av att hjälpa till, och tre gånger större chans att de rekommen-

derar företaget till andra (Thomson & Hecker 2000, s. 167).  

 

Författarna Berry & Parasuraman (2000) ger konkreta förslag på hur intern marknadsfö-

ring kan göras framgångsrikt. Företagsledaren måste först och främst erbjuda en vision, 

menar de. Anställda måste förstå och tro på de mål som de arbetar för och se hur just 

deras arbete passar in i ett större organisatoriskt sammanhang. De måste ges ett syfte, 

annars blir det för krävande att hålla motivationen uppe (Berry & Parasuraman 2000, s. 

179). I figur 2 nedan presenteras deras modell över de nödvändiga komponenterna i 

framgångsrik intern marknadsföring.   
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Figur 2. Berry & Parasuramans (2000) modell över de viktigaste beståndsdelarna i intern 

marknadsföring. 

 

Det första steget för att skapa och upprätthålla attraktion, motivation och utveckling på 

ett företag är att erbjuda en tydlig vision som de anställda tycker det är värt att sträva 

efter. Det andra steget är att se till att personalen har tillräcklig kunskap i det de förväntas 

göra. ”De måste veta varför de gör något, inte bara hur” (Berry & Parasuraman 2000, s. 

181). Det tredje steget är att främja teamwork. Att känna laganda och ha ett interaktivt 

community där de anställda kan uppnå saker tillsammans menar Berry & Parasuraman är 

ett mycket kraftfullt verktyg för att åstadkomma motivation och välmående. Det fjärde 

steget är att ge personalen frihet i deras roller. Att sätta upp för många regler på en 

arbetsplats kan hämma viljan hos de anställda att tänka självständigt och därmed ha en 

negativ påverkan på företaget identitet. Det femte steget är belöna goda prestationer med 

ökat ansvar och mer bestämmanderätt. Det sjätte steget för att lyckas med sin interna 

marknadsföring menar författarna är att medarbetarna lär känna varandra. Detta åstad-

koms genom att ledningen aktivt interagerar med anställda och deltar i gemensamma 

aktiviteter, både på och utanför arbetstid (Berry & Parasuraman 2000). 
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4. Metod 
Detta kapitel inleds med studiens vetenskapliga förhållningssätt. Därefter motiverar jag mitt val av 

forskningsmetod och fortsätter med att presentera mina olika intervjuguider. Detta följs av urval och 

tillvägagångssätt, där jag bland annat går igenom hela processen i materialinsamlingen för ledning, 

anställda och kunder var för sig. Sist i detta kapitel diskuteras studiens reliabilitet och validitet. 

 

4.1. Vetenskapligt ställningstagande 
För att kunna göra en vetenskaplig analys var jag tvungen att först ta ställning till vilket 

forskningsparadigm jag vill använda mig av. Det betyder att jag väljer en specifik metod 

för att mäta kunskap. Alvesson och Sköldberg (2009) beskriver positivism och hermene-

utik som två dominerande forskningsparadigmen, och utav dessa har jag valt att använda 

mig av en hermeneutisk analysmetod. Min problemformulering bygger på hur ett feno-

men uppfattas av olika individer, och för att skapa förståelse för hur något uppfattas måste 

analysen bestå av tolkningar. Ett positivistiskt paradigm, där den enda sanna kunskapen 

anses vara säkerställd fakta, är därför omöjlig per definition. Precis som hermeneutiken 

förespråkar har jag samlat mitt empiriska material baserat på min förförståelse för ämnet. 

Förförståelsen har jag dels fått genom inhämtad teori och dels från den kunskap jag har 

tillägnat mig under min utbildning. 

 

 

4.2. Intervjumetod 
Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod, vilket innebär att jag har gjort en 

tolkning av verkligheten som inte kan ses som slutgiltig fakta. Källmaterialet består av 

kvalitativa intervjuer med ett begränsat antal individer och från den insamlade datan har 

jag sedan försökt uttyda strukturella mönster. Jag ville studera hur ett begränsat antal 

individer uppfattar ett visst fenomen, jag ville veta hur de resonerar och tänker, vad de 

har för synpunkter och erfarenheter. För detta tyckte jag att det krävdes en tvåvägskom-

munikation där det gavs möjlighet att gå på djupet genom följdfrågor och reflektion. 

Thomas Lindlof (1995) skriver att kvalitativa intervjuer låter intervjuare och informant 

gemensamt utforska och förhandla innebörden av det som sägs. Intervjuaren kan 

anpassa sin approach beroende på situationen, och intressanta sidospår som inte täcks av 

intervjuguiden kan omedelbart följas upp (Lindlof 1995). En kvantitativ metod 
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där ett stort antal personer exempelvis får svara på enkätfrågor tillåter inte tvåvägskom-

munikation och exkluderar individerna från deras sociala kontext (Mishler 1986), och 

med tanke på att jag ville göra en fallstudie på ett småföretag föll sig en kvalitativ ansats 

naturligt.   

 

4.2.1 intervjumetod med ledning och anställda 

Vidare valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad 

intervju går ut på att den som intervjuar har ett förbestämt ramverk av frågor men 

lämnar utrymme för oplanerade interventioner från både informanten och den som 

intervjuar (Wengraf 2001). Informanten har möjlighet att uttrycka sig fritt och utveckla 

sina resonemang medan intervjuaren kan ställa följdfrågor som kanske inte finns med i 

intervjuguiden från början. Wengraf skriver vidare att även det intervjumaterial som inte 

är användbart för att besvara själva intervjufrågorna kan ge indikationer som är relevanta 

för undersökningen (Wengraf 2001, s. 63). Jag ville inte begränsa mig helt till förbe-

stämda frågor och valde därför att ha semistrukturerade intervjuer med alla informanter 

jag hade möjlighet att träffa face-to-face. Utav de tre olika grupperna jag ville intervjua 

(ledning, anställda samt kunder) träffade jag ledning och anställda på Compware Medical 

personligen, men det visade sig att kunder till företaget inte var lika lätta att få tag på för 

en intervju.  

 

4.2.2. intervjumetod med kunder 

Jag insåg i ett tidigt skede att det skulle bli svårt att genomföra face-to-face intervjuer 

med Compware Medicals kunder, som är utspridda över hela Tyskland, och fick anpassa 

min intervjumetod med dem därefter. Med hänsyn till den geografiska distansen och det 

faktum att potentiella informanter inte var helt lätta att få tag på valde jag att genomföra 

dessa intervjuer via email. Hyltén-Cavallius (2011, s. 219) kallar emailintervjuer för 

asynkron internetkommunikation, eftersom den inte kräver att deltagarna är närvarande 

samtidigt. Fördelen med att använda en asynkron intervjumetod var att jag kunde skicka 

frågorna till informanterna som i sin tur kunde svara på mina frågor när de ansåg sig ha 

tid, och förhoppningsvis ge utförliga svar i lugn och ro. Däremot gick många av förde-

larna med semistrukturerade intervjuerna förlorade, vilket jag kommer diskutera närmare 

i avsnitt 4.5. Men trots nackdelarna och med tanke på att ämnet för min undersökning är 

av varken personlig eller emotionell karaktär drog jag slutsatsen att en asynkron textbase-

rad intervjumetod ändå kunde användas som tillförlitligt källmaterial i min analys.  
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4.3. Intervjuguider 
För att utveckla mina intervjuguider använde jag mig bland annat av Tom Wengrafs 

pyramidmodell för kvalitativa undersökningsintervjuer (Wengraf 2001, s. 63). Enligt 

modellen utgick jag från syftet med min uppsats, som i sin tur ledde till de frågeställning-

ar jag vill få besvarade. Dessa frågeställningar skulle sedan formuleras till intervjufrågor. 

Öhlander presenterar en liknande modell, men med fyra nivåer; 1) övergripande fråga 

eller problemformulering; 2) den aktuella studiens specifika syfte; 3) konkreta forsk-

ningsbara frågor; och 4) frågor som kan ställas under materialinsamlingen (Öhlander 

2011, s. 266).	  När intervjufrågorna ska formuleras betonar Wengraf att det bör göras en 

distinktion mellan de teoretiska termer som används när man tar fram sina frågeställ-

ningar och det språk som används under intervjuerna (Wengraf 2001, s. 63). Steinar kvale 

(1996, s. 130) menar i linje med Wengraf att intervjufrågor bör vara lätta att förstå, korta, 

och fria från akademiska termer.  

 

4.3.1. Språk 

Grundläggande är alltså att man beaktar informantens förförståelse för ämnet när man 

utvecklar sin intervjuguide och anpassar språk och frågor under intervjun därefter. I mitt 

fall var jag även tvungen att ta hänsyn till eventuella språkbarriärer eftersom intervjuerna 

genomfördes på engelska och informanternas modersmål var tyska. Därför ansåg jag det 

extra viktigt att formulera mina frågor på ett sådant sätt att risken för missförstånd 

minimerades. Inte bara för att få adekvata svar, utan också för att informanterna skulle 

känna sig trygga i situationen. Wengraf (2001) menar vidare att indirekta frågor i inter-

vjuer ofta är bättre än direkta frågor. Så istället för att fråga, ”Hur uppfattar du 

Compware Medicals image?”, som är en av mina direkta frågeställningar, ställde jag en 

rad indirekta frågor för att få svar på detta.  

 

4.3.2. skillnader i intervjuguiderna 

Jag valde alltså att använda mig av tre olika intervjuguider för ledning, anställda respek-

tive kunder. Alla var utformade med samma kunskapsmål, nämligen att ta reda på vad 

informanten hade för uppfattning av Compware Medical utifrån hans/hennes relation till 

företaget – men det fanns vissa betydande skillnader mellan dem. Enligt Wengraf (2001, 

s. 95) finns det en uppenbar växelverkan mellan vilken typ av informant man väljer och 
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vilken typ av frågor som går bra att ställa. Den person jag intervjuade i ledningen var 

högsta ansvarig för marknadsföringen på företaget, vilket gjorde att jag kunde använda 

mig av termer som varumärke, image, kärnvärden, marknadsföringsstrategi etc. i mina frågor, 

utan att riskera missförstånd. Det kunde jag däremot inte göra när jag talade med an-

ställda och kunder. Jag ställde också frågor till ledningen angående hur de arbetade och 

beslutade kring sådant som rör företagets kommunikation, och dessa frågor ställdes av 

logiska skäl inte på samma sätt till de övriga två informantgrupperna. Däremot använde 

jag de svar jag fick från ledningen som underlag till vissa av frågorna i de andra intervju-

guiderna. När ledningen exempelvis påstod att de har en mycket god uppfattning om vad 

kunderna tycker om företaget tog jag upp samma ämne med de andra grupperna för att 

få deras synvinkel på just det området. En annan viktig aspekt av att ha olika intervjugui-

der var att de tre grupperna kunde förväntas ha varierande involveringsgrad och förför-

ståelse för ämnet. Lindlof (1995, s. 171) skriver att informanter kan återge insikter av stor 

variation eftersom de alla har en unik erfarenhet utifrån sin position. Jag bedömde att 

graden av insikt hos informanten skulle bero till stor del på vilken sorts relation denne 

hade till Compware Medical. Ledningen antogs ha hög involvering i ämnet eftersom det 

är de som bestämmer hur företaget ska profilera sig. De anställda antogs också ha ett 

relativt högt engagemang men med ett begränsat inflytande i beslutsfattandet och därför 

inte med samma premisser som ledningen. Kunderna å sin sida förväntades ha en lägre 

involveringsgrad på grund av sin externa position, och ansågs heller inte kunna svara på 

frågor om Compware Medicals internkommunikation. Allt detta tog jag in i beräkningen 

när jag formulerade frågorna i mina intervjuguider.  

 

 

4.4. Urval och tillvägagångssätt 
Jag började med att ta kontakt med Compware Medicals marknadsutvecklare, som jag 

hade lärt känna när jag hjälpte företaget med research under hösten 2010, för att försäkra 

mig om att hans kollegor kunde vara intresserade av att delta i min studie. Lindlof tar 

upp begreppet gatekeeper som en benämning på den person som har makten att bevilja 

tillgång till det källmaterial som forskaren vill använda sig av (Lindlof 1995 s. 106). 

Compware Medicals marknadsutvecklare var på så sätt den första gatekeepern i min 

undersökning. Jag fick beskedet att det gick bra, och bestämde mig för att åka ner till 

Tyskland för att kunna genomföra mina intervjuer face-to-face. Jag bokade en flygbiljett 

till Frankfurt och begav mig till Compware Medicals huvudkontor för att tillbringa några 
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arbetsdagar tillsammans med ledningen och de anställda i deras egen miljö. På så sätt 

kunde jag presentera mig och delge syftet med min undersökning, lära känna alla på 

företaget, se hur de jobbade och lättare avgöra vilka personer som skulle passa bra att 

intervjua.  

 

4.4.1. Representativt urval 

Kvale (1996) menar att kvalitativa undersökningar som görs med strama resurser gene-

rellt tjänar på att ha med färre intervjuer i studien. Ett stort antal intervjuer tar tid att 

förbereda och analysera, vilket under tidspress kan få negativa effekter på kvaliteten på 

undersökningen (Kvale 1996 s. 103). Samtidigt var det nödvändigt att göra ett så repre-

sentativt urval som möjligt. Enligt nationalencyklopedin är ett representativt urval “likt 

den population ur vilken urvalet valts i alla viktiga avseenden, t.ex. bakgrundsvariabler 

som ålder och kön” (Nationalencyklopedin 2011). Wengraf poängterar att när man ska 

välja vilka personer som passar bäst att intervjua för sin undersökning är det väldigt 

viktigt att man gör ett avsiktligt och meningsfullt urval (Wengraf 2001, s. 96). Min initiala 

idé var att intervjua två personer från varje avdelning på företaget samt minst fem kunder 

för att få ett så representativt och meningsfullt urval av informanter som möjligt. Kvale 

skriver kort och gott ”intervjua så många som behövs för att få svar på det du behöver 

veta” (Kvale 1996, s. 102) men preciserar senare att antalet intervjuer i kvalitativa studier 

tenderar att ligga på ungefär 15 ± 10. Efter att ha begrundat mina tidsbegränsningar 

bestämde jag mig för att sänka ribban och göra fyra intervjuer på företaget; en med 

ledningen och tre med anställda, samt fyra intervjuer med kunder till Compware Medical. 

Det skulle senare visa sig att jag endast lyckades få tag på tre kunder för en intervju, 

något jag diskuterar mer ingående under avsnitt 4.4.6. Detta gjorde att det sammanlagda 

antalet intervjuer stannade på sju; en person från ledningen, tre anställda och tre kunder.  

 

4.4.2. Informanternas rättigheter 

Lindlof skriver att den som intervjuas bör informeras om att deltagandet i studien är 

frivilligt, och även om de väljer att delta kan de när som helst välja att dra sig ur (Lindlof 

1995).  Forskaren ska helst förklara villkoren för deltagandet både muntligt och skriftligt 

på ett sätt som informanten förstår inför intervjun (Lindlof 1995 s. 99).  Jag spenderade 

några dagar på Compware Medicals huvudkontor och fick under tiden följa hur arbetet 

förflöt på företaget. På så sätt fick jag även möjlighet att träffa potentiella informanter 

personligen, och kunde berätta för alla varför jag var där och vad min studie handlade 
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om. Lindlof (1995) föreslår att forskaren låter informanten skriva under ett formulär där 

syfte, längd, risker, fördelar, sekretessvillkor, kontaktuppgifter etc. framgår tydligt, innan 

intervjun äger rum. Jag skrev dock inget formulär, istället informerade jag anställda och 

ledning muntligen om att deltagande var frivilligt och att informanternas svar skulle 

hållas helt anonyma. I de email som skickades till kunderna inkluderades tydlig informat-

ion om studiens syfte samt att deltagande var frivilligt och anonymt. 

 

4.4.3. Språkliga hinder 

En avgörande faktor i intervjumomentet var att jag och informanterna skulle kunna 

kommunicera obehindrat trots att vi hade olika modersmål. Min förhoppning var att 

informanterna hade förmåga att prata och förstå engelska relativt obehindrat, då min 

egen tyska är begränsad till ”Ich bin eine grosse kinder” – vilket jag inte hade kommit 

långt på. Detta potentiella problem hade jag insett i samma stund som jag valde 

Compware Medical som undersökningsobjekt och tog därför upp det med min handle-

dare i inledningsfasen av uppsatsarbetet. Vi kom fram till att det gick att lösa på flera sätt; 

antingen kunde jag använda mig av en engelsktalande person på företaget som tolk, eller 

så kunde jag basera mitt urval på vilka som kunde tala engelska såvida urvalet ändå kunde 

anses vara representativt. Det visade sig att de allra flesta på företaget hade goda engelsk-

kunskaper och gärna ställde upp på en intervju på engelska. När det gällde Compware 

Medicals kunder valde jag också till slut att söka upp dem som jag visste kunde tala 

engelska.  

 

 
I de tre följande avsnitten förklaras hur jag gjorde mitt urval för respektive grupp, vilka faktorer som 

spelade in för mitt val av informanter samt tillvägagångssättet för intervjuerna. 

 

4.4.4. Ledningen  

Compware Medicals ledning består av de två grundarna till företaget. De delar VD-

posten men har olika ansvarsområden – den ena sköter produktion och finansärenden, 

den andra bestämmer över marknadsföring och försäljning.  Jag ansåg att det endast var 

relevant att intervjua den person i ledningen som var ansvarig för marknadsföringen på 

grund av dennes expertis i ämnet jag vill undersöka. I egenskap av marknadsföringschef 

kunde han dels dela med sig av Compware Medicals interna och externa kommunikat-

ionsmål, och dels hans egen uppfattning om hur väl målen stämde överens med verklig-
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heten. Ledningens uppfattning betraktade jag som navet i min undersökning eftersom de 

spelar en avgörande roll i företagets kommunikation. Det var därför viktigt att min första 

intervju gjordes med dem. På så sätt kunde jag anpassa mina intervjuguider till anställda 

och kunder efter de svar jag fått från ledningen och lättare upptäcka eventuell diskrepans 

(vilket jag även nämner i avsnitt 4.3.).  

 

Informanten från gruppen ledning benämns med alias L1. Min intervju med L1 bestämdes 

tre dagar i förväg och genomfördes i hans kontor. Den varade i ca 1 timme och spelades 

in med hjälp av en laptop.    

 

4.4.5. Anställda  

För att få en bra bild av hur gruppen anställda upplevde företaget var det först och främst 

viktigt att välja informanter med olikartade arbetsuppgifter och positioner. Om jag skulle 

ha intervjuat tre personer från samma avdelning är risken stor att de skulle återge en 

homogen bild baserad på erfarenheter från just deras specifika arbetsområde som inte 

hade varit representativ för övriga avdelningar. Eftersom antalet informanter var begrän-

sat till tre var det extra viktigt att hitta personer med så skilda bakgrunder och positioner 

som möjligt. Jag bedömde att de mest betydande variablerna när jag valde informanter 

var: 1) att båda könen skulle vara representerade, 2) att alla hade olika hög position inom 

företaget och 3) någon med kort och någon med lång erfarenhet. Eftersom nästan alla på 

företaget var bekväma med engelska var eventuella språkhinder inte avgörande för mitt 

val av informanter, däremot anpassade jag intervjufrågorna så att de inte innehöll onödigt 

avancerat språk, vilket jag diskuterar under avsnitt 4.3. 

 

Informanterna i gruppen anställda benämns med alias A1, A2 och A3. Informant A1 är 

en kvinna i fyrtioårsåldern som har jobbat på Compware Medical i ca 15 år. Hennes 

främsta ansvarsområde är kvalitetskontroll, vilket innebär att hon personligen ringer upp 

alla företagets kunder och ställer frågor utifrån ett formulär om hur nöjda de är (A1). 

Informant A2 är man, 27 år och servicechef med sju års erfarenhet på företaget. Han är 

delaktig i beslutsfattandet kring service och ingår i den grupp av anställda som träffas 

tillsammans med ledningen några gånger om året för att diskutera riktlinjer för företaget 

(A2). Informant A3 är en man i trettioårsåldern och jobbar med teknisk support. Han 

blev anställd fem månader innan intervjutillfället efter en två år lång praktik på företaget. 

Hans arbetsuppgifter består i att vara behjälplig på företagets dygnet-runt-hotline men 
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han är även ute på fältet och utför underhåll på Compware Medicals system på plats hos 

kunderna (A3).  

 

Intervjuerna med informant A2 och A3 planerades några dagar i förväg och genomför-

des avskilt i företagets konferensrum. Vid intervjutillfällena hade jag varit på företaget i 

fyra respektive fem dagar och under tiden lärt känna de båda informanterna litegrann, 

vilket bidrog till en avslappnad atmosfär. Båda Intervjuerna föregicks av småprat för att 

lätta lite på spänningen. Jag informerade inför intervjuerna om att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avsluta intervjun eller avstå ifrån att svara. Jag 

betonade även att allt som sades skulle hållas anonymt och att de skulle försöka svara så 

uppriktigt som möjligt. Båda intervjuerna varade i ca 40 minuter och spelades in med 

hjälp av en laptop.   

 

Min intervju med informant A1 skiljde sig från de andra på det sättet att den inte var 

planerad i förväg och därför inte spelades in. Under en av mina första dagar på företaget 

sade sekreteraren till mig att jag kunde få titta på frågeformulären som de använder när 

de ringer till kunderna för kvalitetskontroll. I samband med detta fick jag även möjlighet 

att prata med den person som är ansvarig för detta, informant A1. Vi träffades i konfe-

rensrummet och vårt samtal utvecklades till en intervju som varade i ca 30 minuter. Trots 

att mötet inte var planerat i förväg och att jag inte hade möjlighet att spela in det som 

sades tyckte jag att intervjun var så pass matnyttig att jag ville använda den som underlag 

i min studie. Frågorna jag ställde följde till stor del samma mönster som intervjuguiden 

för de andra två informanterna i gruppen anställda. I samråd med min handledare valde 

jag att använda anteckningarna från denna intervju som källmaterial, vilka återfinns i 

bilaga 2.  

 

4.4.6. Kunder 

För att få en bild av hur Compware Medical uppfattas från en extern position intervjuade 

jag tre olika kunder till företaget. Urvalet av dessa var inte lika enkelt att göra som för 

ledning och anställda. Eftersom Compware Medical säljer sina produkter och tjänster till 

inrättningar som bedriver behandling av drogmissbruk kan man säga att de har två olika 

typer av kunder; dels de doktorer som äger eller driver behandlingsprogrammen och 

köper in produkten och tjänsterna, dels sjuksköterskor som arbetar med maskinen och 

programvaran dagligen. Jag ville få både sjuksköterskornas och klinikägarnas infallsvin-
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klar representerade i min undersökning, så jag bad en av Compware Medicals chefer om 

att få ta del av deras kundregister. Han tog fram en lista med kunder och tillsammans 

med sekreteraren hittade vi potentiella informanter som stämde in på den profil jag 

eftersökte. Utöver önskemålet att få kontakt med både sjuksköterskor och klinikägare 

ville jag att båda könen representerades. Dessutom ville jag att informanterna skulle vara 

bekväma med engelska för att undvika eventuella språkförbistringar eller behov av en 

tolk. Man kan hävda att chefen och sekreteraren som tog fram listan åt mig var det 

Lindlof (1995) kallar gatekeepers mellan mig och informanterna i kundgruppen eftersom 

de hade makten att bevilja mig källmaterial utefter sitt eget tycke (Lindlof 1995, s. 106). 

 

Vi kom fram till fyra informanter som skulle passa bra för en intervju. Vid det här laget 

hade jag insett att det skulle vara en tidsmässig omöjlighet att träffa dessa personer face-

to-face, så den intervjuguide på tretton(13) frågor som jag hade tagit fram för kunderna 

skickades via email till var och en, åtföljt av en utförlig redogörelse för min undersök-

ning. En uppenbar risk med denna metod var att någon eller några av informanterna inte 

skulle läsa/svara på ett email från en för dem okänd avsändare. För att minska den risken 

skickade chefen på Compware Medical ett föregående email till dessa kunder där han 

förklarade syftet med min undersökning och att det skulle vara ytterst uppskattat om de 

tog sig tid att svara på mina frågor. När jag väl hade skickat ut mina email fick jag svar 

från en informant (K1) senare samma dag. Nästa svar kom från informant K3, tre dagar 

efter att jag skickat mitt email. Informant K2 svarade först tio dagar senare efter att ha 

fått ett påminnelsemail från Compware Medicals chef. Den fjärde kunden, som var en 

sjuksköterska på en klinik, återkom aldrig med några svar trots att både jag och chefen 

skickade påminnelsemail, vilket gjorde att det sammanlagda analysunderlaget för kund-

gruppen stannade på tre intervjuer.  

 

Informanterna i gruppen kunder benämns med alias K1, K2 och K3. Informant K1 är 

man, har varit kund i 15 år och är ägare av tre kliniker som använder Compware Medi-

cals system (K1). K2 är också man, har varit kund i ca 10 år och äger en klinik med 

ungefär 200 dagliga patienter (K2). K3 är en kvinnlig sjuksköterska på en klinik som har 

använt Compware Medicals system i 13 år (K3). 
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4.5. generaliserbarhet och självkritik  
Jag gjorde bedömningen att kvalitativa intervjuer med de grupper som berörs av 

Compware Medicals kommunikation (ledning, anställda och kunder) var den bästa 

metoden för att få svar på mina frågeställningar. Kvale (1996) skriver att man med fördel 

kan kombinera en kvalitativ och en kvantitativ metod i vetenskapliga studier och får 

medhåll av bl.a. Lindlof (1995) och Wengraf (2001).  Det hade kanske varit positivt om 

jag anammat detta och använt en kvantitativ metod för kundgruppen i form av enkätfrå-

gor med fasta svarsalternativ med tanke på att deras involveringsgrad i Compware 

Medical troligtvis är lägre än ledningens och de anställdas.  

 

För att få validitet i den här studien, d.v.s. försäkra mig om att jag undersökte vad jag 

ämnade undersöka, utvecklade jag olikartade intervjuguider för respektive grupp baserat 

på deras förförståelse och förhållande till ämnet i fråga. I efterhand kan jag konstatera att 

de tre intervjuguiderna eventuellt hade kunnat utformas med en tydligare koppling till 

Kuhn, Alpert & Pope (2008) samt Berry & Parasuramans (2000) modeller för varumär-

kesimage respektive intern marknadsföring, som jag refererar till i min slutdiskussion. Å 

andra sidan var det viktigt att ställa förståeliga frågor som informanterna kunde relatera 

till, och i slutändan tycker jag att studiens resultat låg i linje med mina frågeställningar. En 

annan försvagande aspekt i fråga om studiens konsekvens var att jag inte lyckades spela 

in intervjun med informant A1, utan endast förde anteckningar.  

 

Man skulle också kunna argumentera att antalet informanter var något i underkant, i alla 

fall i kundgruppen. Om jag hade skickat mina frågor till fler än fyra kunder hade risken 

för underrepresentation minimerats. Nu blev det i stället en informant mindre än beräk-

nat.  

Eftersom jag valde en kvalitativ metod rakt igenom hade personliga intervjuer i stället för 

asynkrona emailintervjuer med kundgruppen också gett en bättre balans i analysmateri-

alet. Många av fördelarna med kvalitativa intervjuer – så som det ömsesidiga utforskan-

det av ämnet och möjligheten att ställa direkta följdfrågor – föll bort i kundintervjuerna. 

Vidare var en av cheferna på Compware Medical inblandad i både urvalet av kunder och 

den följande kontakten med kunderna. Detta kanske inte var helt optimalt eftersom 

chefens roll i sammanhanget skulle kunna ha påverkan på informanternas svar och 

formuleringar. Samtidigt hjälpte chefen till så att jag fick tillgång till lämpliga informanter 
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snabbt och smidigt, och deras angelägenhet att svara på mina frågor kan ha stärkts av att 

även chefen, som de kände sen tidigare, kontaktade dem.  

 

Den språkliga barriären mellan mig och informanterna var inte lika påtaglig som befarat 

men måste ändå beaktas i fråga om studiens tillförlitlighet. Om vi hade haft samma 

modersmål är det möjligt att intervjuerna hade flutit på bättre och resulterat i ett fylligare 

källmaterial.  

 

Generaliserbarheten i den här studiens resultat är mycket svår att avgöra då det är en 

kvalitativ fallstudie på ett företag i en väldigt specifik bransch. Jag har haft ett hermeneu-

tiskt förhållningssätt där analysen är tolkningar av verkligheten och några bestämda 

generaliseringar kan därför inte säkerställas. Men min förhoppning är att denna under-

sökning kastar en strimma ljus på ett relativt dunkelt forskningsområde och att den 

bidrar med viss relevans för kommunikationsstudier på andra mindre B2B-företag med 

begränsade resurser, oavsett målgrupp.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det material som har samlats in från de intervjuer som gjorts med ledning, 

kunder och anställda. Resultaten presenteras tematiskt och börjar med kärnvärdenas roll i kommuni-

kationen följt av ett avsnitt om lagandan på företaget.  

 

5.1. Compware Medicals varumärkesimage 
kunderna identifierade Compware Medical som helhet när de bedömde själva produkten. 

Varumärkesassociationerna gjordes alltså i förhållande till företagsnamnet snarare än till 

produktnamnet (MedoSys). Detta tyder på att kunderna inte differentierar produkten 

från företaget, utan uppfattar de som en enhet. Varumärkeselement såsom slogan och 

produktnamn verkade vara av mindre relevans för kunderna, som i stället uttryckte ett 

större intresse för produktattribut och service. Ingen av dem kände ens till vad 

Compware Medicals slogan var. Det mest positiva med företaget enligt kunderna är den 

personliga kontakten med servicepersonalen, men en av K1 säger att han har fått oför-

skämt bemötande några gånger. K1 och K2 visar missnöje med företagets feedback, 

effektivitet och transparens. Keller (1993) menar att det är väldigt viktigt för ett företag 

att ta reda på hur kunderna värderar varumärket, om det är positivt eller negativt laddat, 

och hur de skulle kunna förbättras. Ledningen på Compware Medical tycker att de har en 

mycket tydlig bild av hur deras kunder uppfattar företaget. L1 berättar att kommunikat-

ionen med kunderna är mycket intim. Dessutom kontrolleras kundnöjdheten en till två 

gånger om året genom personliga telefonsamtal till var och en av kunderna, säger han.  

 

L1 beskriver Compware Medical som ett företag med unik kunskap inom sitt område. ”It 

is easy to create a brand if you have a unique and very sophisticated technology which 

works very easily”(L1), säger han. Han använder återkommande ordet unikt för att 

förklara företagets styrka. L1 återger nästan mekaniskt en mycket positiv bild av företa-

get. Vissa stunder får jag känslan av att han svarar på mina frågor som om jag var där för 

att övertygas om att bli kund hos Compware Medical. Fägerborg (2011) skriver att ”Det 

finns vissa stereotyper för vad man berättar, och hur, och det påverkar kunskapsinnehål-

let i materialet” (Fägerborg 2011, s. 96). Således drar jag slutsatsen att L1 är så van att 

marknadsföra företaget i personliga möten att han automatiskt glider in i säljargument 

när han ska beskriva hur saker ligger till.  
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Compware Medical har efter 25 år inom medicinteknik för metadonbehandling närmat 

sig vad som liknar ett monopol med 98 % av marknaden i Tyskland. L1 ser ingen risk i 

att frånvaron av konkurrens skulle ha någon påverkan på Compware Medicals motivat-

ion att tillgodose kundernas behov och önskningar, vilket han tycker de lyckas bra med i 

nuläget. Kunderna visar däremot missnöjdhet med faktumet att det saknas konkurrens. 

K1 säger att anledningen till att han valde att bli kund till Compware Medical var endast 

för att det inte fanns något annat alternativ. Detta tyder på att företagets varumärkes-

image påverkas negativt av att det har en så dominerande ställning på marknaden. 

Däremot beskrev K2 och K3 att det som spelade störst roll i deras val av produkt var att 

Compware Medical hade erfarenhet, dokumenterade meriter och involvering med statliga 

myndigheter. L1 säger att en av Compware Medicals varumärkesstrategier är att arbeta 

tätt tillsammans med myndigheter eftersom det ger mycket kredibilitet på marknaden. 

Resultatet från kundintervjuerna tyder på att detta är en framgångsrik strategi.  

 

 

5.4. Relationen med kunderna 
Den vanligaste formen av extern marknadsföringskommunikation är direktkontakt på 

specialiserade mässor och kongresser samt personliga möten. Eftersom Compware 

Medical är ett litet företag med relativt små resurser måste de vara noga och försiktiga 

med vad de gör, och samtidigt försöka vara så effektiva som möjligt med att kommuni-

cera sitt budskap, säger L1. Han betonar därför vikten av att bygga personliga kontakter 

och nätverk med kunderna och säger att vissa samarbetspartners, som exempelvis statliga 

myndigheter och andra organisationer hjälper till att stärka Compware Medicals varu-

märke. Målet är att transportera varumärket genom rekommendationer från existerande 

partners och enligt L1 är det ofta så nya kunder rekryteras. ”we are recommended, but 

there is a clear strategy behind”, menar han. Att Compware Medical arbetar aktivt med 

att bygga persponliga kontakter bekräftas av K2 och K3 som berättar att deras första 

kontakt med Compware Medical var ett personligt möte med företaget på en konferens.  

 

Enligt Thomson & Hecker (2000) bygger kunder relationer med personer som de har att 

göra med inom företaget – de anställda. Eftersom serviceavdelningen sköter den största 

delen av kommunikationen med kunderna har de stor betydelse för hur kunderna 

uppfattar Compware Medical som företag. K1 och K2 berättar hur de flera gånger inte 
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har fått någon feedback eller tillräcklig information när de har rapporterat problem till 

servicepersonalen.  

 

Mycket av Compware Medicals marknadsföring är så kallad one-to-one-marknadsföring, 

förklarar L1. Denna typ av individbaserad kommunikation förespråkas av bland annat 

Wright (2004) och Feurst (2007). I Compware Medicals fall framstår det dock som att 

fokuseringen på one-to-one-kommunikation gör att transparensen i kommunikationen 

försvagas. För att ta reda på vad kunderna efterfrågar måste företag arbeta för att skapa 

interaktiva relationer med sina kunder, skriver Grönroos (2008). En av kunderna efterly-

ser möjlighet att kommunicera med andra användare av Compware Medicals system för 

att dela erfarenheter och synpunkter sinsemellan. De anställda i sin tur uttrycker ett visst 

missnöje med hur den interna kommunikationsprocessen för hur kundernas önskemål 

behandlas och utvärderas. På denna punkt är de anställda självkritiska och menar att 

kunderna inte får tillräcklig information om hur deras feedback bearbetas internt. 

Compware Medical har en hemsida på internet, men den består endast av envägskom-

munikation och är ett ganska passivt inslag i den externa kommunikationen på företaget. 

L1 tycker inte att den är ett intressant verktyg för kommunikation. Den innehåller 

information om tjänster och produkter, referenser och viktiga projekt, men kontakten 

med kunderna sköts bättre genom personliga möten, menar L1. Samtidigt berättar både 

anställda och kunder om uppenbara brister i kommunikationen.   

 

 

5.2. Kärnvärdenas roll i kommunikationen 
Identiteten som ledningen eftersträvar måste alltid etableras hos personalen företaget 

föra att få genomslag på marknaden, skriver Dowling (2001). I min intervju med L1 säger 

han att produkten, tjänsterna och kunskapen som Compware Medical har saknar mot-

svarighet, men poängterar också vikten av att kommunicera detta till kunderna, vilket han 

tycker att Compware Medical lyckas med. Han tycker också att sloganen, ”Säkerhet, 

effektivitet och transparens” är adekvat och stämmer överens med företagets vision. 

Denna uppfattning delas inte med de andra grupperna. När jag frågar de anställda är det 

ingen av dem som ens känner till sloganen. Inte heller någon av kunderna visste hur 

Compware Medicals slogan lyder, och ingen nämner den som betydelsefull i deras val att 

bli kund. Enligt Dowling är en grundläggande faktor för att skapa en stark identitet att ha 

en tydlig vision som kommuniceras genom hela organisationen. Det resultat som har 
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framkommit i min studie tyder på att ledningen på Compware Medical inte använder sin 

slogan för att förmedla sina kärnvärden eller vision varken internt eller externt. 

 

När jag berättar för de anställda att företagets slogan är ”Säkerhet, effektivitet och 

transparens” tycker två av dem att den inte är representativ. Båda håller med om att 

ordet säkerhet är talande för företagets arbetssätt och produkt, men de håller inte med 

om att effektivitet och transparens stämmer överens med verkligheten, och pekar på 

brister i den interna kommunikationen som anledning. ”Safety, I would agree… effici-

ency and transparency does not fit at all”(A3), säger A3. Han tycker att företaget borde 

bli bättre på att förklara olika skeenden och vara öppnare med vad som händer, både till 

kunder och internt. Det borde vara tydligare vad vi gör och hur vi gör det, säger han. 

Om en kund ringer och påtalar ett problem med något i programvaran meddelar service-

avdelningen att de ska göra sitt bästa för att lösa det och sen förs det vidare till utveck-

larna på företaget. Om de i sin tur beslutar att problemet är för krävande att rätta till får 

kunden aldrig veta varför, menar A3. Även kunderna ger uttryck för att effektivitet och 

transparens är opassande för att beskriva Compware Medical. Två av dem bekräftar A3s 

påstående och menar att påtalade problem med produkten inte har åtgärdats på flera år 

trots att de upprepade gånger har informerat servicepersonalen om dem. En säger att ”de 

[servicepersonalen] förstår mina klagomål men verkar vara oförmögna att göra någonting 

åt dem”(K1). Det finns alltså en tydlig diskrepans mellan Compware Medicals slogan och 

hur anställda och kunder uppfattar företagets identitet och image. Värden som däremot 

framhålls av samtliga grupper och tycks vara signifikativa för Compware Medical är 

teamkänsla, tillgänglighet och säkerhet.  

 

 

5.3. lagandan och den interna marknadsföringen 

L1 tycker att Compware Medical är unikt i sitt sätt att arbeta när det gäller laganda. Han 

förklarar att det råder familjär stämning där alla tar hand om varandra och vet om att de 

har stor betydelse. Detta bekräftas till stor del av de anställda, som alla tycker att det 

bästa med att jobba på Compware Medical är medarbetarna och den starka sammanhåll-

ningen. A1 berättar att hon har mycket bra kontakt med både ledningen och sina medar-

betare. A2 tycker att alla på företaget jobbar väldigt bra tillsammans och att det finns en 

skön och avslappnad attityd. Även A3 hyllar teamkänslan och säger att hans kollegor är 

det absolut bästa med att gå till jobbet. Han upplever att det är en väldigt platt struktur 
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och att cheferna har en tydlig vision om att alla ska vara på samma nivå. A3s ord bekräf-

tas av L1 som säger att det jobbas aktivt med att undvika hierarkier. Detta gäller emeller-

tid inte i samma utsträckning för praktikanterna på företaget, som är ett par stycken för 

tillfället. A3 säger att de måste tilltala cheferna vid efternamn, något de anställda inte 

behöver göra. Ledningen förklarar att nio av tio medarbetare utbildas i två till tre år inom 

företaget innan de blir fast anställda, vilket gör att de känner alla mycket bra redan i 

början av anställningen. Det krävs att man kan arbeta bra i team, ”we don’t want any 

type of single fighter” (L1), säger han. Det finns därmed indikationer på att den starka 

sammanhållningen mellan medarbetarna bottnar i att det är en utdragen process att bli en 

del av teamet och att praktikanter på företaget behandlas annorlunda innan de har 

uppnått statusen som fullvärdig anställd. Regler och riktlinjer tas fram tillsammans med 

de anställda och det gör det lätt för dem att arbeta och identifiera sig med företaget, 

något L1 anser är väldigt viktigt. En ytterligare anledning till att det är så starka band 

mellan alla är att Compware Medical jobbar mycket med att bygga en teamkänsla och 

anordnar ofta gemensamma aktiviteter där syftet är att bara umgås, utan press. L1 säger 

vidare att han känner att folk är stolta att jobba på Compware Medical. 
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6. Slutdiskussion 
 

Här diskuteras de resultat som har framkommit i min studie. Först ges sammanfattande svar på mina 

ingående frågeställningar som handlade om hur ledning, anställda respektive kunder uppfattar 

Compware Medicals identitet och image. Därefter diskuteras positiva aspekter likväl som förslag på 

eventuella åtgärder för att minska diskrepansen mellan dessa gruppers uppfattning. Diskussionen förs i 

enlighet med de förutsättningar som finns för Compware Medical på denna specifika marknad.  

 

6.1. Ledningens uppfattning 
Ledningen återger över lag en mycket positiv bild av Compware Medicals identitet och 

image och använder ordet unikt upprepade gånger för att beskriva företagets kunskap, 

produkt och internkommunikation. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ledning-

en uppfattar företagets kommunikation som nästan fulländad. Det verkar inte finnas 

någon större skillnad på vad ledningen vill ha för identitet/image och deras bild av vad 

den är i nuläget. Ledningen är framförallt nöjd med den familjära atmosfären som råder 

inom företaget. De menar också att de har god insyn i vad deras kunder tycker om dem 

eftersom de gör kontinuerliga kvalitetskontroller och har daglig kontakt med klinikerna 

genom servicepersonalen. Kärnvärdena kommuniceras enligt ledningen i sloganen, 

”säkerhet, effektivitet och transparens”. Den enda självkritiken som nämns från ledning-

ens sida är att utvecklingsavdelning på företaget ibland lämnas utanför den sammanhåll-

ning som annars är signifikativ för företagets medarbetare. De ser ingen risk med att 

förslappas av att inte ha någon egentlig konkurrens från andra företag på sitt område.  

 

 

6.2. De anställdas uppfattning 
De anställda har en mer nyanserad uppfattning. De stämmer in i ledningens hyllningar till 

sammanhållningen och är alla mycket nöjda med Compware Medical som arbetsplats. De 

använder ord som säkerhet, tillgänglighet och pålitlighet när de beskriver företagets 

styrkor ur kundsynpunkt och är därmed inte överens med ledningen när det gäller 

uppfattningen av kärnvärden. Två av de anställda är tvärtemot ledningen kritiska till 

effektiviteten och transparensen på företaget. De nämner bland brister i den interna 

kommunikationen och feedbacken till kunder, en kritik som delas med kunderna själva.  

 



Slutdiskussion 
	  

	  31	  

 

6.3. Kundernas uppfattning 
Det sammantagna kundintrycket av Compware Medicals image är även det mångfacette-

rat. Alla uppfattar Compware Medical som ett väldigt trevligt företag med tillmötesgå-

ende och tillgänglig personal. En är mycket nöjd med kommunikationen i helhet medan 

de andra två är missnöjda med hur deras synpunkter på produkten hanteras av 

Compware Medical. De menar att de får alldeles för lite feedback och även när ett 

problem påtalats flertalet gånger sker inga förbättringar och de får inte veta varför. En av 

kunderna är frustrerad över att det inte finns några andra alternativ på marknaden 

eftersom Compware Medical har vad som liknar ett monopol.  

 

 

6.4. Compware Medicals interna marknadsföring 
I en jämförelse av Berry & Parasuramans modell över de viktigaste beståndsdelarna i 

intern marknadsföring och det interna kommunikationsarbetet som återgavs av ledning 

och anställda på Compware Medical kan man konstatera följande:  

 

Erbjud en tydlig vision – Den faktiska visionen för företaget är inte helt tydlig. Det finns en 

slogan, men den är okänd bland anställda och kunder, och stämmer dessutom inte bra 

överens med den uppfattning av Compware Medicals identitet/image som återges. De 

egentliga kärnvärdena på företaget tycks i dagsläget vara laganda och säkerhet. Ledningen 

bör därför samla ihop medarbetarna på företaget och ha en demokratisk diskussion kring 

vilka visioner som bör upprättas. Genom att involvera de anställda i beslut som gäller 

företagets identitet blir de uppsatta målen relevanta och betydande för varje person och 

därmed lättare att uppnå.   

 

Ge kontinuerlig kunskap – Enligt Berry & Parasuraman innebär detta att ledningen måste 

se till att anställda har tillgång till kontinuerlig utveckling och utbildning. Compware 

Medical erbjuder sina anställda specialiserad utbildning vid sidan av arbetet så att de kan 

fortsätta utveckla sina kvaliteter (L1). Detta är ett av instrumenten för att hålla uppe 

motivationen på jobbet, säger L1.  

 

Framhåll lagspel – Compware Medical utstrålar en mycket stark teamkänsla som genomsy-

rar hela företagets identitet. Sammanhållningen framhålls av ledningen som mycket viktig 
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och den beskrivs av anställda som en av de bästa sakerna med att arbeta på företaget. 

Alla på kontoret samlas två gånger om dagen för dagliga kafferaster, de äter lunch 

tillsammans och ägnar sig ofta åt gemensamma aktiviteter utanför arbetstid. Kunderna 

vittnar också om att sammanhållningen bland Compware Medicals medarbetare även 

märks utifrån. 

 

Ge utrymme för frihet – På denna punkt tycks Compware Medical ha lyckats någorlunda 

bra. Ledningen har en tydlig vision om att alla som jobbar på företaget ska känna att de 

har frihet i sin roll och kan göra saker på eget initiativ. Det finns en ambition från 

ledningen att vara ett företag fritt från tydliga hierarkier där alla ska vara mer eller mindre 

delaktiga i beslutsfattandet. Regler och riktlinjer sägs vara framtagna tillsammans med 

anställda. De anställda beskriver dock att den fria rollen ibland gör att de känner sig 

vilsna och inte vet exakt vad som förväntas av dem.  

 

Mät goda prestationer och belöna med ansvar – Berry & Parasuraman menar att ”folk måste 

veta vad de blir bedömda efter, hur bra de jobbar och att det lönar sig att jobba bra” 

(Berry & Parasuraman 2000, s. 183). Ledningen på Compware Medical nämner skälig lön 

och vidareutbildning som främsta verktyg för att belöna och uppmuntra goda prestation-

er. Det tycks inte finnas något konkret sätt att mäta prestationer på, och två av de 

anställda säger att riktlinjerna inte alltid är solklara. Däremot tycks det finnas goda 

utvecklingsmöjligheter inom företaget genom utbildning och befordran.  

 

”Känn” dina medarbetare – Det här tycks vara den del av den interna marknadsföringen där 

Compware Medical är som allra starkast. Alla informanter, inklusive kunder, vittnar om 

en mycket god sammanhållning. Företaget ägnar sig åt många gemensamma aktiviteter 

både på och utanför arbetsplatsen och de anställda jag har pratat med säger alla att 

medarbetarna är det bästa med jobbet. En svaghet är dock utvecklingsavdelningen är 

förlagd i Schweiz, vilket gör att de som jobbar där går miste om mycket av den interna 

kommunikationen. För att motverka detta måste ledningen upprätta smidigare kommu-

nikationskanaler mellan huvudkontoret och utvecklingsavdelningen och helt enkelt lägga 

mer energi på att inkludera alla delar av företaget i de teambyggande aktiviteterna. 
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6.5. Stärka varumärkesimagen 
Dowling hävdar att framgångsrika varumärken är de där det finns en tight likhet mellan 

varumärket och kundens önskade självbild. I Compware Medicals fall kan det därför vara 

positivt att framtona likheterna mellan dem och kunderna – att framställa sig som ”en av 

dem”. Det skulle kunna uppnås genom att engagera sig i klinikernas patientbehandling på 

områden där Compware Medical inte har monetära intressen. För tillfället är Compware 

Medical inblandade i ett hjälp-till-självhjälp-projekt i Nepal där patienter tillverkar och 

säljer stearinljus och inkomsterna går oavkortat till dem själva (L1). Ingen av kunderna 

som intervjuades kände dock till något om Compware Medicals filantropiska arbete. 

Baserat på Dowlings teori tror jag att ett ökat filantropiskt engagemang i Tyskland skulle 

kunna ha en positiv effekt på Compware Medicals varumärkesimage bland kunderna. 

Det är samtidigt viktigt att inte slå sig för bröstet och vara övertydlig med att man är 

delaktig i biståndsprojekt, då det skulle kunna uppfattas som arrogant och därmed ha 

negativ påverkan på varumärkesimagen. För att stärka varumärket tror jag att det opti-

mala sättet vore att fungera som deltidsambassadörer för projekt som man stöder, och 

därmed inte sätta sin egen insats i centrum. Istället för att säga ”kolla vad vi gör!”, säger 

man ”kolla vad dom gör!” och får på så sätt en ödmjuk och omtänksam framtoning. 

Eftersom branschen är väldigt smal skulle en sådan satsning troligtvis ges uppmärksam-

het genom ryktesspridning. 

 

 

6.6. Ökad transparens 
Av det insamlade materialet att döma sker merparten av kommunikationen mellan 

Compware Medical och kunderna på individuell nivå, alltså mellan två eller max ett fåtal 

individer vid varje tillfälle. Den personliga kontakten är mycket viktig för ledningen och 

uppfattas även som positiv av kunder och anställda, men när nästan all kommunikation 

sker på tu man hand försvåras den generella överskådligheten. Ledningen uttrycker en 

vilja att vara transparenta och tillgängliga, medan kunder och anställda anser att det finns 

mer att önska på den fronten. Det som behövs är alltså en kommunikationsmodell som 

gör det lättare för både kunder och anställda att förstå de olika processerna. En konkret 

lösning på denna diskrepans skulle kunna åstadkommas med en mer interaktiv företags-

hemsida. I dagsläget tycker ledningen att deras hemsida inte är ett intressant medium för 

kommunikation och använder den nästan uteslutande för statisk envägskommunikation 

med generell information om företaget. Man borde istället utnyttja internets interaktiva 
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möjligheter och upprätta ett forum på hemsidan där kunder får chansen att dela med sig 

av sina erfarenheter och ta del av andras. På så sätt skulle ledningen på Compware 

Medical få en tydlig överblick av vad kunderna tycker om produkten på ett effektivt och 

resurssnålt sätt. Alla åsikter och perspektiv skulle samlas på ett ställe och därför bidra till 

en ökad förståelse mellan parterna. Om en del av Compware Medicals servicearbete 

förlades till att aktivt delta i öppna diskussioner med kunderna på ett sådant forum skulle 

de kunna ge löpande uppdateringar om hur kundernas önskemål bearbetas och öppet 

motivera de beslut som fattas internt. Relationen mellan Compware Medical och kun-

derna skulle präglas av ett högre mått av transparens och därmed öka legitimiteten i 

företagets nuvarande slogan. Med denna typ av öppen kommunikation skulle också 

ledningens påstådda kärnvärden återspeglas tydligare i den faktiska verksamheten och 

därmed ha en positiv påverkan på företagets identitet och image.  

 

 

6.8. Förslag på fortsatt forskning 
Målet med denna studie var att söka nya kunskaper gällande hur den interna och externa 

kommunikationen kan se ut på ett mindre företag på en B2B-marknad. Under undersök-

ningens gång har jag upptäckt att ledningens uppfattning av företagets identitet och 

image skiljer sig från anställdas och kunders uppfattning i många avseenden. Studien 

skulle kunna kompletteras med en kvantitativ undersökning där man istället för att göra 

en fallstudie undersöker förhållandena på flera företag för att se hur olika intressenter 

uppfattar identitet och image. I vidare forskning skulle man även kunna inkludera 

perspektivet från icke-kunder för att på så sätt få en klarare bild av hur ett litet B2B-

företag bör arbeta för att knyta till sig nya kunder – en aspekt som inte inkluderades i 

denna uppsats.  
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