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Purpose The purpose of this paper is to examine if POC manage to keep 

cohort interplay between their identity and image. 

  

Theoretical framework This paper is led from theories in area about communicating 

identity and image. The theories that are relevant to this paper 

to see the interplay between identity and image is 

communication theory and brand theories based on associations. 

From these theories we have composed a model that shows the 

communication led from identity throughout image in 

company’s with many distribution channels. It shows what 

associations that build identity and image and also the 

complication and threat that the interplay is being exposed to.  

  

Methodology We have chosen to do this examination as a case study. The 

case study has been made through a market survey including 

only respondents with knowledge about POC and several 

interviews with employees within the POC organization.  

 

Results and analysis The quantitative market survey gave a clear picture of POCs 

image and the qualitative interviews described how POC 

wanted the identity to look like. We saw a clear connection 

between these two, but also some differences. For example was 

safety one of the most important identity characteristics, while 

the most common image characteristic was design.  
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Conclusion The interplay between identity and image is very difficult to 

control. Especially in company’s that includes many 

distribution channels. The solution is to be aware of the 

problem this might cause and on daily basis work with 

improvements on the interplay between identity and image. 

 

Keywords Identity, image, internal communication, external 

communication and POC. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 

Det samhälle vi lever i är under ständig utveckling. Författaren Kathman menar att dagens 

samhälle karaktäriseras av en ny marknadsplats uppbyggd av varumärken. Kathman, som 

förutom författare kallar sig för en ”identitetsförespråkare”, menar att varumärkens roll och 

effektivitet är mer vital än någonsin. (Kathman 2002). 

 

Dagens marknadsplats har gått från produktcentrerad till varumärkescentrerad (Klein 2001). 

För att företag ska kunna differentiera sig krävs starka varumärken som konsumenter känner 

förtroende för och lojalitet till. Värden och egenskaper som exempelvis kvalitet hos produkten 

har blivit underlägset varumärkets värden och egenskaper. Ur denna synvinkel bör alltså 

företag försöka skapa mervärden hos varumärket snarare än hos produkten. Dessutom hävdar 

flera konsulter att det viktigaste, för att få positivt inställda kunder, blir hur väl varumärkets 

egenskaper uppfyller konsumenternas förväntningar (Thomson, 2004). Detta visar hur viktigt 

det är att företag satsar på att bygga starka varumärken som kommunicerar något som de i  

även kan stå för och leverera till kunden (ibid). 

 

Idag finns det fler nischade företag, färre gränser och mer liberala handelslagar än tidigare 

(Kathman 2002).  Dessutom är konsumenterna mer informerade och sofistikerade än tidigare. 

Alla dessa trender är en effekt av den digitala revolutionen som omringar oss i dag, menar 

Kathman. Inte minst via Internet kan företag och varumärken idag snabbt nå ut till 

konsumenter. Denna högteknologiska utveckling har lett till att företag har fått svårt att 

kontrollera all den information som sprids och finns om varumärket (Jansson, 2006). 

Samtidigt är det samtalet kring varumärket som till hög grad bygger upp kundernas bild av 

företaget, företagets image.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Många forskare påvisar att identitet och image är två nyckelord i varumärkessammanhang. 

För att få nöjda konsumenter är det är viktigt att identitet och image samspelar, det vill säga 

ett samspel mellan dels hur organisationens medlemmar uppfattar sig själva som företag 

(identitet) och dels hur andra externa konsumenter uppfattar denna identitet (image) (Hatch, 
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2006). För att företag ska kunna föra ett kohort samspel mellan identitet och image är det 

viktigt att personalen lever och lär som varumärket (Thomson, 2004). Företag bör sedan se till 

att de kommunicerar den önskade identiteten genom hela distributionskanalen fram till 

kunden som sedan skapar en image kring varumärket.  Här kan det tänkas skapa problem för 

budskapets framkomst och koherens. Om distributionskanalerna är många finns det en risk att 

mycket av budskapet går förlorat på vägen mellan företaget och slutkunderna. Det är som sagt 

företaget som skapar identiteten, men dessutom skapas identiteten av distributionsleden. 

Distributörernas identitet skall sedan föras vidare till en säljare som för ut en image till 

slutkunden. Att distributörerna både är identitets- och imagebärare kan vara problematiskt. 

Det gör det svårare att kontrollera balansen mellan identitet och image.  

 

En bristfällig intern kommunikation om varumärkets identitet lägger grund för många 

problem för organisationer (Papasolomaou, 2002). Exempelvis medför olika åsikter om 

varumärkesidentiteten missförstånd mellan produktionsstaben och marknadsföringsstaben i 

och med att de sänder ut olika budskap. Vems budskap är då det rätta, blir en relevant 

följdfråga. Ett företag måste identifiera mål, identitet och image samt föra en intern och extern 

kommunikation genom hela organisationen för att föra fram det önskade budskapet på rätt sätt 

till slutkunden (De Chernatony, Cottam 2006).  

 

Inom alpinsport branschen finns det många aktörer. Det är svårt att konkurrera om kunder då 

de ofta är starkt lojala till ett varumärke sedan lång tid tillbaka (Reithner, 2007). Att ge sig in 

på denna marknad som nystartat företag innebär alltså många utmaningar. Först och främst 

måste man segmentera och positionera sig och därefter bearbeta fram en strategi för hur 

företaget ska vinna marknadsandelar. Ett nystartat svenskt företag vilka är aktiva inom 

alpinbranschen är POC. Företaget har många distributionskanaler vilket gör det intressant att 

titta närmare på ur ett identitets och imageperspektiv. Hur vet de på företaget att det finns 

koherens mellan identitet och image i deras företag och vad spelar kommunikationen för roll i 

detta samspel?  

 

1.3 Företagspresentation 

POC producerar High-end (högklassiga) säkerhetsutrustningar för alpina skidåkare. De 

utvecklar och säljer produkter så som skidhjälmar, ryggskydd, skidglasögon och handskar. 
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Poc är svenskt företag med nio anställda i Sverige som grundades år 2003 av Stefan 

Ytterborn.  

 

De första produkterna som utvecklades visades på ISPO mässan i München våren 2005. 

Sedan vintern 2005-2006 finns produkterna i butik i över 25 länder runt om i världen. POC 

har som mål att bli ett av de största företagen inom branschen och har som affärsidé att vara 

high-end, pre-medical, high-tech och laidback and humble. Alla dessa karaktärer vill 

genomsyra alla olika processer inom företaget. Allt från design, marknadsföring till sättet att 

kommunicera internt.  

 

Fram till idag har POC vunnit ett antal design- och företagspriser som anses var bland de 

största inom branschen. Men även priser som inte har sportanknytningar. 

 

Organisationen är uppbyggd på så sätt att de försöker att ha allt utom försäljning och 

tillverkning inom företaget. Det betyder att de har distributörer som sköter försäljningen i de 

närmare 25 länder som deras produkter säljs i. De är POCs ansikte utåt i dessa länder. Dock 

så gäller detta inte för USA där de valt att upprätta ett eget företag för att det är en så pass stor 

och komplex marknad (www.pocski.com). Detta innebär att kunskapen om POCs produkter 

och identitet måste ta sig från chef till anställda inom företaget, ut till distributörerna och 

vidare genom deras säljare, vilka vidare kommunicerar med butikssäljarna som slutligen har 

kontakten med slutkonsumenten.  
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Figur 1 Modell av organisationsuppbyggnaden                                                                                                   
 

1.4  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det svenska företaget POC lyckats skapa ett kohort 

samspel mellan deras identitet och image. 

 

1.5 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till POCs svenska marknad på grund av tillgängligheten av 

insamling av empiri.  Ytterligare en avgränsning är att undersökningen enbart kommer 

fokusera på en av fallföretagets produkter nämligen deras hjälm. Detta på grund av att det är 

störst sannolikhet att omgivningen känner till denna produkt eftersom det är företagets 

huvudprodukt. Det var hjälmen som lanserades först och det är den som förekommer på 

majoriteten av annonserna som företaget använder som reklam för varumärket.  
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1.6 Termer 

High-end: (i detta sammanhang)  produkter som ligger i det översta skiktet i produktområdet, 

dels ur prisklassynpunkt och ur utseendesynpunkt. 

High-tech: (i detta sammanhang) högteknologiska produkter som är uppdaterade inom det 

nyaste inom teknik. 

Pre-medical: (i detta sammanhang) sätter säkerheten i första hand, även en tanke på 

ergonomiska produkter. 

Ladeback and humble: (i detta sammanhang) är ödmjuka i sitt handlande. 

High-involment: (i detta sammanhang) innebär ett högt engagemang vid köp av en produkt 

där priset inte har stor betydelse. 

Clinics: (i detta samanhang) ett tillfälle då en produktexpert kommer till en butik och lär ut 

och instruerar om de speciella produktegenskaperna. Oftast hålls dessa i samband med att nya 

produkter ska lanseras. 

Trademark: (i detta samanhang) varumärkets kännetecken. Se bild på POCs trademark i 

bilaga 4.  

Word of mouth: (i detta samanhang) varumärkesbyggande genom offentliga samtal och 

rycktesspridning (Thorstenson, 2006). 
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2. Teori  
 

Det finns många olika teorier som berör varumärken, identitet och image. Vårt huvudsyfte är 

att undersöka om POCs identitet samspelar med deras image på ett önskat sätt. För att kunna 

uppfylla syftet med uppsatsen har vi läst och tagit del av omfattande litteratur inom området. 

Detta leder först och främst till att teorier kring företagsidentitet och image blir användbara. 

Dessutom vill vi undersöka vad som gör det möjligt för företag att skapa den image de vill ha. 

Många teoretiker menar att kommunikationen är den viktigaste faktorn för ett lyckat samspel. 

Därmed blir kommunikationsteorier relevanta. För att se vad varumärket kommunicerar har vi 

valt att använda associationsbaserade varumärkesteorier.  

 

2.1 Varumärkesidentitet och image  

Holm presenterar i boken Strategisk marknadskommunikation (Holm, 2002), sin teori om 

identitet och image och hur dessa samspelar inom en organisation. Identitet är de signaler som 

organisationen sänder ut till sin omgivning och image är den helhetsbild som omgivningen får 

av organisationen. I vissa fall blir det fel i denna kommunikation det vill säga att de signaler 

som organisationen kommunicerar syftar till att uppfattas på ett speciellt sätt, men av en eller 

annan anledning så misstolkas signalerna av omgivningen. Detta händer alla organisationer 

emellanåt och går ofta att rätta till. De riktigt stora konsekvenserna uppstår dock när 

organisationen inte inser misstolkningen och därför inte gör någon ändring av sin 

kommunikation. Att kombinera identitet och image rätt leder till ett starkt och trovärdigt 

varumärke. Alla organisationer har en identitet som bygger på både de interna och externa 

besluten företaget fattar. Denna identitet är nödvändigtvis inte det som organisationen vill 

kommunicera utåt, men är den del som speglar organisationen och som sänds ut till 

omgivningen. (Holm, 2002) 
 

David Aaker är en annan forskare inom identitetsteori. I hans bok ”Brand Leadership” belyser 

han att varumärkesidentiteten är de associationer som tillsammans bygger upp ett varumärke. 

Dessa associationer förmedlar vad varumärket står för och de ger i sin tur olika löften till 

kunderna från företagen. (Aaker, 2002) 

 

Varumärkesidentiteten bygger på varumärket som en symbol, en organisation, en produkt och 

en person. Varumärkesidentiteten bör fungera som ett hjälpmedel för företag att skapa 
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relationer mellan varumärket och kunderna. Relationen skapas genom att erbjuda ett mervärde 

till varumärket som antingen är funktionellt (direkt kopplat till kundens beslut och 

förbrukningserfarenheter), emotionellt (känslor) eller självförverkligande. Ett starkt 

varumärke har alla dessa mervärden. (Aaker, 2002) 

 

Att använda varumärket som en symbol innebär att en stark symbol associeras till varumärket. 

Symbolens närvaro kan öka igenkännandefaktorn av varumärket och på samma sätt kan 

motsatsen, avsaknad av symbol, skapa ett substantiellt handikapp. Om företag lyckas få 

symbolen att förmedla de budskap, den identitet de vill förmedla kan denna strategi vara 

mycket effektiv menar Aaker.  

 

Varumärket som en produkt innebär att ett företag använder en produkt som attribut för 

varumärket. Detta menar Aaker är positivt i den bemärkelse att det underlättar för kunden när 

de väl beslutar att köpa en produkt. Då kommer produktattributet upp i huvudet istället för 

varumärket i sig, vilket ökar chansen till att kunden väljer produkten. Samtidigt medför det 

problem att ha en produkt som ett varumärke. Det största problemet är att produktattribut är 

lätta att imitera och att enbart förlita sig på en produkt kan därmed vara osäkert. Resultatet 

kan bli att differentiering blir svår och att företaget hamnar i en underlägsen position om 

exempelvis konkurrenter härmat produktattributet. En stark koppling mellan varumärket och 

en viss produkt gör att kunder associerar varumärket med en viss produktklass.  

 

Varumärket som en organisation handlar om att få varumärket associerat med lokaler eller 

grupper på olika sätt. Omgivningen associerar varumärket med exempelvis en speciell 

arkitektur eller en geografisk plats.  

 

Varumärket som en person betyder att varumärket associeras med en viss person eller 

personlighet. Ett företag kan välja att profilera sig med en person som har en typ av karaktär. 

Exempelvis genom att använda en känd frontfigur som ska representera vad varumärket står 

för. Det kan också vara en person som inte är känd men som syns mycket i samband med att 

varumärket. Dennes personlighet associeras då med varumärket.  

 

Aaker menar att det finns fallgropar för ett varumärkes image. Därför är det viktigt att all 

nödvändig information, som ett företag vill förmedla, förmedlas genom varumärket. Om det 

saknas djup, uthållighet och mervärden till ett varumärke kan imagen utebli och företaget 
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hamnar i positionssvårigheter. Detta kan också göra att kunderna själva skapar en image som 

inte är den som företaget önskar bygga upp. Företagen har då gått miste om förmågan att 

kontrollera vad de vill säga med varumärket.  

 

2.2 Associationsbaser som strategiskt verktyg 

Som Aaker skriver i sina teorier är det viktigt att skapa olika associationer till sitt varumärke. 

Henrik Uggla är en forskare inom varumärkesstrategier och han menar att en 

associationsbaserad strategi kan skapa olika förutsättningar för varumärkets positionering. 

Uggla menar att det finns fyra typer av positioneringsfällor; underpositionering, 

överpositionering, förvillande positionering och tveksam positionering (Uggla, 2003). 

 

Underpositionering innebär att kunderna enbart har en vag och diffus bild av vad varumärket 

står för. Kundera upplever inte att det finns någon skillnad från de befintliga varumärkena. 

Detta kan lösas med att försöka förstärka associationerna, genom förslagsvis Aakers teorier. 

Företag som väljer att jobba med samarbeten med andra varumärken, riskerar att hamna i 

detta underpositionerade läge om de övriga varumärkena är starkare en sitt eget. För att 

undvika detta gäller det att försöka harmonisera kommunikationen och associationerna mellan 

de samarbetande varumärkena.  

 

Överpositionering skapas när kunderna har för snäv och smal bild av varumärket. Vilket kan 

leda till problem för vissa delar av företaget. Exempelvis när ett företag erbjuder, producerar 

eller står för fler saker än vad kunderna uppfattar. Detta kan ge en för snäv bild av 

varumärket.  

 

Förvillande positionering är ett problem som innebär att kunden har en splittrad och 

motsägelsefull bild av vad varumärket står för. Detta är svårt att hindra om varumärket 

förekommer bland många andra varumärken. Detta kan göra att associationerna blir delade 

och splittrade.  

 

Tveksam positionering innebär att varumärket signalerar ett icke trovärdigt budskap. Detta 

problem uppkommer oftast när varumärket har en position, och associerar ett budskap, som 

sedan ändras. Exempelvis skulle det kanske vara missvisande om budgetbilmärket Skoda 

lanserade en lyxbil.  
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Dessa positioneringsproblem har oftast med associationerna till varumärket att göra. Ugglas 

teori kommer att fungera som en hållpunkt, och möjlig förklaring, för de svar vi väntas få in 

under undersökningens gång. De frågor som är kopplade till denna teori blir indirekt de frågor 

som berör associationerna till varumärket.  

 

2.3 Kommunikationsmodellen 

Shannon och Weaver presenterade 1949 en kommunikationsmodell med vilken de ville 

tydliggöra kommunikationens linjära process. Modellen hade som syfte att försöka underlätta 

kommunikationen genom att skapa förståelse för processen. Enligt Fiske så är Shannon och 

Weavers kommunikationsmodell en av de viktigaste modellerna ur vilken de flesta 

kommunikationsteorier har vuxit ur (Fiske, 1997).  

 
 

 

 

 

 
 
Figur 2 Kommunikationsmodellen av Shannon och Weaver 
 

En informationskälla sänder ett meddelande via en sändare. Sändaren skapar en signal som 

överförs via en kanal vari brus kan uppstå. Slutligen fångas meddelandet upp av en mottagare 

som omvandlar meddelandet så att det når fram till målet. Det som kan störa det önskande 

meddelandet att nå fram till mottagaren på önskat sätt är brus (Fiske, 1997). Bruset är något 

som alltid kommer att finnas och det är aldrig sändaren som lägger till det. Exempel på brus 

kan vara ljud, tekniska problem, bilder eller andra störande moment som mottagaren utsätts 

för i samband med att ett budskaps sänds ut.  

Vid studierna av kommunikation kan tre problemnivåer uppstå enligt Shannon och Weaver 

vilka är följande: Nivå A handlar om tekniska problem som exempelvis sättet att mäta ett 

budskaps överföring, om det är tydligt eller inte. Nivå B handlar om semantiska problem och 

kan exemplifieras med hur detaljerat den överförda informationen stämmer överens med den 

önskade informationen. Denna problemnivå blir relevant att koppla till utfallet av enkäten. 

Om det är så att identiteten inte stämmer med imagen befinner sig POC inom nivå B. De 
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semantiska problemen är lätta att upptäcka men svåra att lösa. Nivå C handlar om 

effektivitetsproblem och hur pass effektiva eller engagerade olika delar inom 

kommunikationen är för att meddelandet ska nå fram på rätt sätt. Många har kritiserat denna 

kommunikationsmodell och hävdat att den är för simpel. Den tar inte med värderingar, kultur 

och individuella aspekter som mottagare och sändare har. Trots detta har modellen blivit så 

pass erkänd att den ses som en grundpelare för i princip alla kommunikationsteorier som finns 

i vår tid. 

 

2.4 Kommunikationsmodell för identitet och image 

 

 
 

Figur 3 Kommunikationsmodell för identitet och image  
 

Utifrån teorierna har vi skapat en egen kommunikationsmodell som tydliggör hur identiteten 

kommuniceras ut till kundens image i ett företag med flera mellanhänder. Mellanhänderna 

symboliseras av distributörer och säljare. I företag med många mellanhänder är det extra 

komplext att försöka kontrollera så att rätt bild av identiteten förs ut till kunderna. Detta beror 

dels på att det är många led som identitetens egenskaper ska passera innan den når omvärlden, 

men också på att identiteten och imagen skapas på olika håll. Som modellen visar bygger 

både identiteten och imagen på associationer till symboler, personer, organisationer och 

produkter. Identiteten skapas först och främst av företagens aktörer genom intern 
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kommunikation inne på företaget. Därefter förs den vidare till distributörer och säljare som 

kommunicerar identiteten externt. I och med att mellanhänderna både kan anses som kunder 

till kärnföretaget och företrädare för kärnföretaget blir de både identitets och imagebärare. De 

företräder företaget och för budskapet vidare. Nästa led är de personer som når ut direkt till 

konsumenterna, det vill säga exempelvis säljarna av produkterna. Dessa personer har även de 

skapat en identitet och en image av företaget. Det är dennes budskap som till sist når kunden 

som blir den slutgiltiga imageskaparen. En image som bygger på identiteten. Detta förklarar 

pilarna mellan identitet och image. Dessa två begrepp är sammankopplade och beroende av 

varandra.  

 

Som Holm säger måste inte identitet och image vara exakt den samma för att ett lyckat 

samspel ska uppstå, utan vikten ligger snarare i vetskapen hur imagen i verkligheten ser ut 

och hur de interna och externa kommunikationskanalerna fungerat. Företag som lyckas 

samspela deras identitet och image på ett lyckat sätt skapar starka varumärken. Denna modell 

är användbar för företag som har många mellanhänder, när de ska förstå hur identiteten 

kommuniceras ut till kunden och bildar en image.  

 

I och med att kommunikationsleden är långa är risken för brus extra stor. Det finns flera 

källor till brus och flera typer av kommunikationsproblem som kan uppstå. För att minska 

brusets inverkan på budskapet ska företag förstå hur identiteten, och bruset, ser ut genom hela 

distributionskedjan. Detta leder till ökad kontroll och självinsikt om den image som skapas. 

Skillnaden mellan den identitet som skapas internt på företaget och den som skapas hos 

mellanhänderna är att kärnföretagsidentiteten inte blir störd av lika mycket brus som den hos 

mellanhänderna, vilket leder till enklare kontroll av vad företaget verkligen vill säga. 
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3. Metod 
 

De två typer av undersökningsdesign som kommer att användas för att samla in empirisk data 

är; fallstudie med djupgående intervjuer och en enkätundersökning. Datan som vi behöver 

rörande företagets identitet och kommunikation kommer samlas in genom djupgående 

intervjuer med tre olika personer på POCs kontor. Dessutom kommer en distributör och en 

butikssäljare intervjuas. För att få in data om företagets image har vi valt att genomföra en 

enkätundersökning. Denna metod lämpar sig väl för undersökningen eftersom den ger 

möjlighet att se på fenomen ur olika perspektiv. Dessutom kan olika tekniker för att samla in 

data användas och detta stimulerar till nya tolkningar, mer omfattande förklaringar och mer 

modifierande analyser och beskrivningar (Johannesen & Tufte, 2003). All data vi kommer att 

samla in är av sekundär karaktär.  

 

Vi som är undersökare kommer att spendera fyra veckor som praktikanter på fallföretaget. 

Detta är en bra metod för att få inblick i organisationen och för att lättare kunna genomföra 

intervjuer (Bryman, 2002). I och med praktiken på fallföretaget så kommer en så kallad 

deltagande observation att äga rum. Vi blir alltså en del av den miljö som fallet undersöker. 

Dock är alla på fallföretaget medvetna om vår roll som undersökare (Bryman, 2002).  

 

3.1 Kvalitativa Intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna kommer att hållas med fallföretagets VD, logistikansvarige och 

produktionschefen. Detta gör vi för att få en så stor förståelse för identiteten som möjligt, 

utifrån olika personer i företaget. Dessutom kommer dessa djupgående intervjuer 

förhoppningsvis ge svar på hur kommunikationen fungerar i företaget. För att se hur den 

interna kommunikationen förs vidare till distributör och butik kommer vi att intervjua en 

distributör och en butikssäljare. Dessa intervjuer innehåller öppna, semistrukturerade frågor 

som kräver analytisk tolkning (Bryman, 2002). Frågarna är utformade med grund i de olika 

teorierna som valts i kapitel 2. Ur kommunikationsmodellen för identitet och image kommer 

vi att hitta indikatorer som leder fram till svar angående företagets identitet. På samma sätt 

kommer teorier om kommunikation hjälpa oss utforma frågor som ger svar på hur 

kommunikationen fungerar på fallföretaget. Intervjuerna kommer att genomföras med oss 

undersökare närvarande och de kommer att bandas så att inget missuppfattas. Respondenterna 
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kommer inte att få tillgång till intervjufrågorna innan intervjun, då det kan leda till att svaren 

inte är helt rättvisande (Bryman, 2002). Intervjuerna kommer att vara flexibla och öppna för 

diskussion och följdfrågor om så blir aktuellt. Se bilaga 4 för  att se vilka frågor vi ställde. 

 

De kvalitativa undersökningarna kommer dessutom att användas som underlag och 

förberedelse till den kvantitativa undersökningen. Vi kommer att försöka kartlägga värdeord 

kring varumärkets identitet genom de kvalitativa intervjuerna. Dessa värdeord ska sedan 

användas i enkäten för att jämföra identiteten med imagen. (Johannesen & Tufte, 2003).  

 

3.2 Kvantitativ enkätundersökning 

För att kunna jämföra svaren från de kvalitativa undersökningarna måste vi få en bild av 

företagets image. Detta kommer att ske via en kvantitativ metod. Att samla in data via en 

kvantitativ metod gör det lätt att omvandla resultatet till siffror (Johannesen & Tufte, 2003). 

Metoden genomförs oftast med hjälp av en enkät, vilket vi också valt att göra. En enkät är en 

samling frågor som är samlade i ett dokument och som kan vara helt strukturerade eller delvis 

strukturerade (Johannesen & Tufte, 2003). Enkäten kommer att vara prestrukturerad, enkel 

och överskådligt. Enkäten ska även vara självinstruerande då den på samma gång ska kunna 

delas ut till flera respondenter utan att det behövs någon introduktion av formuläret. Inga 

frågor ska vara konstruerade så att de väcker några tvivel hos respondenten. De ska vara 

ömsesidigt uteslutande (Johannesen & Tufte, 2003). Formuläret kommer att prövas på en liten 

grupp av personer innan den genomförs på respondenterna, det vill säga en så kallad 

förstudie. Detta görs för att kunna få feedback på formuläret och omarbeta det innan det ska 

användas (ibid). 

 

Frågarna är i första hand utformade efter de teorier som valts för uppsatsen. Dessutom 

kommer frågornas utformning bygga på de svar vi får från de djupgående intervjuerna. Vi 

kommer att söka efter värdeord från de kvalitativa intervjusvaren, som karaktäriserar 

identiteten, och på så sätt ställa enkätfrågor som ger svar som kan tolkas till image. Detta för 

att kunna jämföra identiteten och imagen.  

 

Enkätundersökningen kommer att genomföras utanför en av Sveriges största 

alpinsportbutiker; Alpingaraget i Stockholm. Detta för att på ett bra sätt nå rätt typ av kunder 

att använda i enkätundersökningen. För att få ett representativt urval ska enkätundersökningen 
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genomförs på 70 personer (Bryman, 2002). För att undvika ett allt för stort bortfall, av 

respondenter som inte vet vad POC är och därmed inte kan fullfölja enkäten, valde vi att fråga 

ett stort antal respondenter för att med säkerhet få ett representativt urval. Det är svårt att säga 

ett exakt antal eftersom det beror på kännedomen av POC. Respondenterna ska vara personer 

som har ett intresse av alpin skidåkning på grund av att det då är större chans att de vet vilka 

POC är. I och med att de personer som ska tillfrågas är på väg in i butiken Alpingaraget ökar 

sannolikheten att de tillhör rätt typ av respondenter för undersökningen. Enkätsvaren kommer 

att sammanfattas och slutställas i ett diagram. 

 

3.3 Operationalisering 

För att göra forskningen mätbar krävs operationalisering av vad vi ska mäta (Johannesen & 

Tufte, 2003). Vi kommer att ta ut olika variabler från teorierna som hjälper oss att göra svaren 

mätbara och ihopkopplade till teorierna. Detta gör vi för att göra forskningsfrågorna 

forskningsbara. I svarsalternativen på enkäten kommer vi att söka indikatorer som kopplas till 

variablerna. Enkätundersökningen är uppbyggd av frågor som kan tänkas ge olika indikatorer 

som svar. 

 

De kvalitativa intervjufrågorna syftar till att få fram hur företagets anställda själva ser på 

företaget, det vill säga företagets identitet. Dessutom har vi frågat två personer ur 

distributionsleden som både fungerar som identitetsbärare och imagebärare. För att kunna få 

svar på det har vi använt variabler som vad POC ”står för” och hur de skulle ”förklara POC” 

för en distributör. Förhoppningen är att kunna analysera dessa svar och få en bild av POCs 

identitet, dels inne på företaget, och dels i distributionsleden.  

 

Genom de kvalitativa intervjuerna vill vi även försöka få en bild av hur kommunikationen 

inne i företaget ser ut. För att få fram svar på detta frågade vi ”hur fungerar den interna 

kommunikationen” dessutom är frågan hur de anställda skulle förklara POC för en ny 

distributör ett sätt att se om kommunikationen från VDn Stefan, till personalen och sen till 

distributören fungerar. På så sätt blir även de kvalitativa intervjuerna en metod att få fram 

fakta om kommunikationen i företaget. Kommunikationsmodellen är alltså relevant för vår 

uppsats för att se hur pass mycket av POCs önskade budskap som når slutkonsumenten. 

Dessutom kommer vi undersöka om det finns tänkbara förklaringar eller brus som har gjort 

budskapskommunikationen lyckad eller inte.  
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Frågan; ”hur kom du i kontakt med POC” syftar att se hur budskapet har nått konsumenten. 

Även fråga nio och tio kopplas ihop med kommunikationsmodellen genom att fråga om de 

sett annonser eller tidningar samt om de varit inne på hemsidan. Vi frågade även vad för typ 

av åkare respondenterna var. Denna fråga är också kopplad till kommunikationsmodellen 

eftersom den kan ge svar på om det finns ett samband mellan de olika segmenten och 

budskapets framkomst. Det kan bero på att bruset är olika i de olika segmenten av åkare.  

 

För att få en bild av POCs image så kommer vi att använd oss av enkätundersökningen. Fråga 

ett, tre, fem, åtta och elva är ihopkopplade med vår kommunikationsmodell för identitet och 

image. De variabler vi använde var vad respondenterna ”tänker på” när de hör POC. 

Dessutom frågade vi frågor om POCs symbol (orange propeller), om POCs ursprung 

(Sverige) och om vilka produkter de associerar till POC.  Detta för att få en bild av huruvida 

kunderna ser POC som en symbol eller produkt samt om de uppfattat att POC är svenskt. Vi 

sökte efter indikatorer för att se om kunderna uppfattat POCs önskade identitet. Dessa 

indikatorer var säkerhet, svenskt, design och teknik. Dessutom kommer vi förhoppningsvis att 

se ett mönster i om hur många som associerar POC med hjälmen, propellern, Sverige och så 

vidare. Dessa svar kopplas sedan ihop med Ugglas teori om associationsbaser som strategiska 

verktyg. Vi kommer att försöka se om POC hamnat i någon av de positioneringsfrågor som 

Uggla tar upp. Fråga ett, fem och elva är direkt kopplade till Aakers associationsteori.  

Fråga åtta, ”vad som är viktigast när man köper en hjälm” ämnar att ge svar på om POC 

verkligen levererar en high-end produkt som de anser sig göra. Fråga sex och sju är också de 

kopplade till om de levererar en high-end produkt. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Det går inte att generalisera den fakta som vi får in under våra under undersökning i och med 

att det är en fallstudie och alla fall är unika. Olika företag har olika image och olika 

identiteter. Däremot skulle man kunna överföra slutsatserna på andra liknande fall som har 

flera distributionsled. 

 

Validiteten säkerställer vi genom att använda oss av relevanta frågor för syftet. Inga 

oväsentliga frågor ställs, det vill säga frågor som inte bidrar till att uppfylla syftet. Frågornas 

relevans har säkerställts via en förundersökning på 5 stycken personer. Efter 
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förundersökningen ändrade vi om vissa frågor så att de va tydliga och lätta att förstå. 

Dessutom skall bortfallet minimeras, så att det inte äventyrar validiteten (Johannesen & Tufte, 

2003). Detta gör vi genom att fråga fler än vad vi minimum önskar få svar från.  

 

Validiteten ökar också eftersom vi använder oss av olika metoder som därmed ger olika källor 

(Denscombe, 2000). Vi intervjuar flera olika personer på POC och får därmed flera olika 

infallsvinklar och åsikter.  

 

För att kunna generalisera svaren på enkäten krävs först och främst att man har i en statistisk 

mening ett representativt urval (Bryman, 2002). Undersökningen baseras på ett 

sannolikhetsurval utanför alpinaffären “Alpingaraget” i Stockholm vilket innebär att slumpen 

avgör vilka som kommer att svara på enkäten. Slumpen gör att det blir ett representativt urval 

enligt Johannesen & Tufte. Vi är medvetna om att en viss snedvridning kan uppkomma i och 

med att vi har valt en specifik plats för undersökningen. Detta är dock nödvändigt för att få in 

tillräckligt med svar på enkäten. Vi anar att POCs kännedomen inte är så stor i Stockholm, 

vilket gör att en annan mer slumpmässig plats skulle ge för få svar. Det är dessutom enbart de 

som faktiskt känner till POC som kan bidra till data som leder till att uppfylla syftet med 

uppsatsen. Därför anser vi att de uppfattningar respondenterna har av POCs image går att 

generalisera på hela populationen som känner till POC. 

 

I efterhand kan vi se vissa problem med utformningen av enkätfrågorna. Exempelvis var 

begreppen pre-medical och high-tech antagligen för svåra att förstå innebörden av för 

respondenterna. Det kan hända att de tillfrågade inte viste va dessa ord betydde och därmed 

kryssar i något annat för att inte lämna blankt. Dessutom kan kryssalternativ som svarsmetod 

skapa missförstånd och slarv. Men vi valde att ta med denna svarsmetod för att vi trodde att 

de flesta inte skulle nämna så mycket på den öppna frågan om vad POC står för. För att få ett 

mer nyanserat svar försökte vi få fram fler associationer. I efterhand tror vi att detta kan ha 

varit lite missvisande, i och med att många slarvar när de kryssar i kryssalternativ. Detta kan 

minska validiteten.  
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4. POCs Identitet och Image 

Efter att ha samlat in all empirisk fakta kommer vi nu analysera den. Vi kommer att analysera 

den efter vår kommunikationsmodell för identitet och image som ni kan se på sidan 13. 

Modellen visar att identitet och image skapas genom associationer till symboler, produkter, 

organisationer och/eller personer (Aaker, 2002) och den går att applicera på POC. De har 

nämligen en orange propeller som symbol för varumärket. Dessutom arbetar de mycket med 

att skapa en visuell identitet genom ett samspelt färg och formspråk. De använder sig av vitt, 

orange och svart i sin visuella kommunikation. Detta ses också som en typ av 

symbolassociation. Dessutom har de en produktassocierad identitet och image i form av deras 

trade mark; hjälmen. Dessa delar är de visuella associationerna som skapar identiteten och 

imagen. De mjukare värdena som organisation och person, har vi fått fram genom intervjuer 

med POC och deras mellanhänder. Först kommer vi att analysera den fakta vi har rörande 

POCs identitet, därefter analysera imagen och efter det ska vi försöka se hur dessa två 

samspelar. Slutligen kommer vi analysera tänkbara orsaker och anledningar till att det ser ut 

som det gör. 

 

4.1 POCs identitet 

POC har en VD med en stark personlighet och mycket auktoritet. Detta gör att en tydlig 

associationsbas för POCs identitet är kopplat till en person. VDn på POC vill få fram främst 

fyra karaktärer hos POCs organisation. Alltså är även associationsbasen för identiteten en 

organisation. Karaktärerna är; high-end och high-tech, pre-medical och laidback and humble. 

Dessutom präglas identiteten av att det är svenskt och därigenom duktiga på säkerhet, menar 

POCs VD genom att säga:”…Det finns en stark bild i omvärlden om att vi har ett starkt 

säkerhetstänkande i Sverige…” Samtidigt som identiteten skall vara högklassig inom teknik, 

medicin och säkerhet vill de uppfattas som avslappnade och ödmjuka, vilket är ett 

personlighetsdrag för identiteten.  

 

Karaktärerna som VDn tar upp nämns även av POCs produktionsansvarige och hans sätt att 

utrycka detta är likt VDn sätt att uttrycka det på. Däremot verkar det som om vissa av 

egenskaperna inte riktigt kommunicerats ut till hela företaget eftersom logistikansvarige inte 

riktigt kan nämna alla egenskaper. Hon tar i stället upp som första samband att POC står för 

”Piece of cake”. 
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En återkommande förklaringen av POCs identitet hos såväl VDn som hos de anställda, är att 

det är ett svenskt företag som fokuserar på säkerhet. Distributören pratar också om att POC är 

ett svenskt företag men han gör inte någon koppling till att det skulle medföra säkerhet. För 

honom handlar det svenska om att människor överlag tycker om att köpa inhemska produkter. 

Detta handlar nog om att han är en svenk distributör. För om man skulle ha valt att prata med 

en distributör från ett annat land så skulle det nog vara troligare att de skulle ta upp sambandet 

mellan svenskt och säkerhet. 

 

Missionen är att rädda liv. Det tar både VDn och de anställda upp. Distributören tar inte upp 

detta som en del av POCs identitet. Han lägger mer fokus vi associationen till en produkt och 

en symbol. Han pratar om hjälmens egenskaper samt designen på hjälmen och formspråket 

överlag. ”…jag brukat tala om /för nya säljare/ hur innovativa de /POC/  är och att de lägger 

stor vikt vid deras design och att de gör bland de säkraste produkterna på marknaden…” 

 

Intressant att kommentera är att design och formspråk inte ses som en huvudegenskap av VDn 

eller de anställda utan snarare som en extra ”bonus”. Medan distributören och säljaren anser  

att det är en av de viktigaste delarna av POCs identitet. 

 

Hur identiteten förmedlas inom företaget och även hur den når distributörerna är alla eniga 

om och det tycks vara ett strategiskt planerat sätt. Det sker genom att de arbetar i ett öppet 

kontorslandskap och distributören arbetar på det sättet inom sitt företag att han bara använder 

sig ut av material som POC förser honom med och genom det förmedlar han en tydlig 

identitet till sina säljare anser han. Bruset i kommunikationen av identiteten mellan POC och 

distributören är antagligen som med mycket annat, att folk gör sina egna omedvetna 

sållningar och att individer väljer att lyfta fram det som gör starkast intryck.   

(se bilaga 3 för att se alla sammanställda intervju frågor) 

 

4.2 POCs image 

Genom att analysera vad vi fått för svar på enkätundersökningen samt vad säljaren av POCs 

produkter anser om kundernas uppfattning av POC har vi fått en bild av POCs image. Först 

och främst verkar det som om de allra flesta ser POC som ett häftigt svenskt varumärke med 

snyggt designade hjälmar. Detta är uppfattningen som säljaren fått av alla kunder som varit 
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inne i hans butik. Vad det gäller uppfattningen av säkerhetsgraden på POCs produkter verkar 

det inte vara särskilt viktigt för kunderna att kommentera. På frågan vad kunderna främst 

tänker på när de köper en hjälm sa  45 % att utseendet var det som var viktigast och i andra 

hand valde de statusen på produkten. Därefter kommer säkerheten på ca 14 %. När vi däremot 

bad respondenterna att kryssa i olika ord de förknippar POC med kryssade ca 20 % i säkerhet. 

95 % av respondenterna visste att det är ett svenskt märke, vilket därmed är med och skapar 

imagen. De allra flesta av enkätundersökningens respondenter associerar POC med 

skidåkning, Stefan Ytterborn, enkelt, vitt, orange och hjälmar. Detta visar på att imagen 

associeras med dels en visuell symbol i form av färg- och formspråket,  dels en person; VDn 

Stefan, och dels en produkt; hjälmen. Som vår modell visar är det alltså dessa associationer 

som är med och skapar POCs image. Nedan finner ni ett diagram på de vad respondenterna 

kryssade i att de förknippar POC med. 

 

4.3 Samspelet mellan POCs identitet och image 

För att kunna göra en jämförelse av dessa två begrepp har vi använt oss av indikatorer. 

Indikatorerna vi sökte efter i svaren på enkätundersökningen var karaktärer och egenskaper 

som identiteten symboliseras av.  

Design 28%
Billigt 0%
Goggles 0%
Dyrt 10%
Säkerhet 19%
Propeller 3%
Free-ride 4%
Racing 14%
Hjälm 20%
Annat 2%

Figur 4 Diagram fråga 12 

 (se bilaga 2 för att se alla resultat samt bilaga nr 1 för att se enkäten) 
 

Att POCs ursprung är svenskt har nått fram till 95 % av kunderna. Att det dessutom 

producerar hjälmar och fokuserar på racing har nått fram till omgivningen. Däremot var det få 
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respondenter som påpekade att POC är high-tech och pre-medical. Det var ingen av 

respondenterna som kryssade i dessa svarsalternativ på frågan ”vad de associerar POC med”. 

Detta kan ha att göra med, som nämnts i metod delen, att de flesta inte viste vad dessa 

begrepp innebär. Däremot kopplar de flesta ihop rätt färger och produkter med POC. POCs 

varumärke består av färgerna vitt, orange, svart och grått och det är detta färgspråk som utgör 

POCs ”färgidentitet”. Detta visar på att varumärket i sig kommunicerat en önskad bild, 

symbol. Dessutom visste de allra flesta att POCs ”trade-mark” är hjälmen. Det verkar 

sammanlagt som att imagen av det visuella, det vill säga designen, färgerna, loggan och 

formspråket på hjälmen samspelar väl med POCs identitet. Däremot finns det vissa brister i 

samspelet mellan hur respondenterna ser på och av vad POC verkligen står för. Att deras 

främsta egenskap är säkerhet var det ingen av respondenterna som svarade. Inte hellen 

säljaren nämner att POC är high-tech eller pre-medical, eller liknande förklaringar av 

begreppens innebörd. Utan han fokuserar mer på utseendet och känsla av hjälmen.  

 

4.4 Har POC hamnat i någon Positioneringsfälla? 

Som Ugglas teori säger finns det en risk med starkt associationsbaserade strategier. I och med 

att undersökningen visar att många associerar POC med design och visuellt formspråk blir det 

intressant att analysera om detta kanske är ett problem. Är det så att omgivningens 

associationer gjort att deras image blivit olik identiteten? Eftersom det visade sig att många 

kopplade hjälmen till POC och inga andra produkter är det möjlig att POC har 

”överpositionerat” sig, som Uggla kallar det. Detta styrkt av säljarens information att det 

endast är hjälmen som säljer bra i butiken. De övriga produkterna säljer relativt dåligt. Detta 

kan vara en anledning till att många kopplar POC till färgen vit och design. Trade-mark 

hjälmen är nämligen just vit och av en stilren, avskalad design (se bilaga 4). Trots att 

majoriteten av respondenterna inte äger någon av POCs produkter verkar det som om hjälmen 

skapat störst grund för imagen. Detta är ett tecken på att POCs kommunikation och word of 

mouth nått fram till omgivningen oavsett om de äger en produkt eller ej. 
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5. Kommunikationens roll i samspelet 
För att få en bild av hur kommunikationen av POCs önskade identitet till kundernas faktiska 

image fungerat, kommer vi nu analysera svaren vi fått på frågorna som rör 

kommunikationsteorierna. Vi börjar med frågorna i enkätundersökningen. Dessa frågor ger 

svar på hur den externa kommunikationen via medier och vänner fungerar.  

 

5.1 Extern kommunikation 

När vi frågade hur många som varit inne på POCs hemsida var svaret endast 23 %. Detta 

medium, hemsidan, är ett effektivt sätt att kommunicera ett budskap utan mellanhänder. Här 

har företaget chans att skriva exakt vad det vill förmedla, med full kontroll, till sina kunder. 

Men som Schannon och Weaver skriver är det bruset runt omkring som kan skapa problem. 

När en person är inne på hemsidan finns många källor till brus. Exempel på brus när man 

använder en hemsida är så kallade ”Pop-upp banners” (reklam) på datorskärmen, kanske en 

påslagen TV i bakgrunden, en konversation med en kompis på någon av Internets chattsidor 

och så vidare. Detta stör kunden. Detta kan göra att kunden endast uppfattar det som är allra 

tydligast på hemsida. I POCs fall är detta formspråket och layouten. Den text som förklarar att 

POC är ett högteknologiskt företag och fokuserar på funktion och säkerhet kan lätt bli 

bortglömd. Detta kan vara en förklaring till att de som tagit del av POCs företagsidentitet och 

skapat sig en image genom hemsidan som medium utsatts för mycket brus, och därmed enbart 

skapat sig en image som rör visuella delar av POC.  

 

De respondenter som kommit i kontakt med POC via butiker kan även de ha utsatts för 

diverse brus som gjort att imagen blivit något annorlunda än identitet. Eftersom det är många 

led mellan VDn på POC och säljaren i butiken finns det en stor risk att mycket information 

tappats på vägen. Intervjuerna visade att exempelvis distributören ”Bulan” pratade om POC 

som innovativt, vilket man inte gör på kontoret på POC. Hans kunskap ska sedan via säljare 

nå återförsäljare i butiker. Den säljare vi intervjuade fokuserade även han kring POCs design 

och formspråk. Värt att notera är att han inte la någon vikt vid att förklara POCs tekniska och 

medicinska egenskaper. Det är denna förklaring som når de kunder som köper POCs 

produkter i butik. Naturligtvis skapar detta en image som inte blir helt kohort med identiteten.  
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Ett flertal av respondenterna hade kommit i kontakt med POC via vänner och bekanta (56%). 

Som bekant är det mycket som spelar in när man tolkar ett budskap från en vän. Sändarens 

image av POC förs vidare och byggs på, förvrängs och tolkas till en ny, nyanserad image hos 

mottagaren. Detta behöver inte innebära något negativt, så länge inte sändaren har en negativ 

image av POC. Men detta medium (även kallat word of mouth) är svårkontrollerbart 

(Thorstenson, 2006). POC kan inte ha full kontroll över vad som sägs om dem. Däremot kan 

de styra uppfattningen av POC genom att göra egna reklamer. Att hela 30 % har kommit i 

kontakt med POC via reklamer, visar att reklamerna har haft så stor genomslagskraft.  

 

Vad gäller POCs kännedom i Sverige går uppfattningarna isär. På POC, hos distributörerna 

och hos säljarna anser man att kännedomen hos stockholmare, som är skidintresserade, är 

stort. Vad vi dock upptäckte när vi var ute och gjorde enkätundersökningen var att 

kännedomen inte var så stor som de verkar tro. Vi valde trots allt att göra intervjuerna på 

platser där den förväntade målgruppen bör befinna sig.  

 

En viktig egenskap som POC vill förmedla är att de är en high-end produkt. Denna 

identitetsegenskap har de lyckats kommunicera väl. Detta visar till exempel intervjun med 

säljaren, som sa att hjälmar inte är direkt beroende av priser. Hjälmar är en så kallad high-

involvment produkt. Dessa typer av produkter anses kopplas till high-end produkter (där ett 

stort engagemang och mindre fokus på pris är viktigt). 

 

5.2 Intern kommunikation 

För att få en bild av den interna kommunikationen analyserar vi svaren på de kvalitativa 

intervjuerna med de personer som ingår i POCs distributionskanaler. Intervjuerna med de 

anställda på kontoret visat att den interna kommunikationen fungerar både bra och dåligt, 

beroende på vilka vi tillfrågade. Det öppna landskapet gör att alla anställda tar del av vad som 

sägs och beslutas dagligen. Detta ansågs vara bra enligt två av de intervjuade och dåligt av en, 

vilken trodde att många i företaget inte hade koll på vad de övriga arbetar med.  Även 

kommunikationen till distributören verkar fungera bra. VDn förklarar hur de kommunicerar 

med sina distributörer på följande sätt: ”… Vi har skapat ett årligt event för distributörerna. 

Där matar vi dem med envishet den kultur och de budskap som ligger tillgrund för 

verksamheten och hoppas att de får en ännu starkare och självklarare bild av POCs 

image…” 
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Distributören i intervjun kunde förklara POCs identitet på ett likvärdigt sätt som de inne på 

kontoret. Däremot verkar det som om distributören inte riktigt når ut till säljarna. Denna länk 

är otroligt viktig eftersom det är denna bild som når ut till slutkunden. Av vad säljaren säger 

verkar det som att det faktum att distributören har många olika varumärken att sälja in till 

butiken gör att POC hamnar i skymundan. Han beskriver även att informationen är något för 

dålig: ”Jag skulle gärna veta mer om POC och deras produkter, ibland vet jag inte riktigt vad 

jag ska säga till kunderna”, säger han när vi frågar hur kommunikationen mellan 

distributörerna och butiken fungerar. Detta är ett problem som POC måste bli medvetna om. 

De så kallade clinics som distributören påstår sig ha med återförsäljarna verkar inte stämma. 

Kommunikationskedjan är rubbad och mycket värdefull information försvinner. 
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6. Avslutande diskussion 
 

Avslutningsvis kan vi konstatera att underökningen visade att det finns ett samspel mellan 

POCs identitet och Image. Dock inte till punkt och pricka. Det är svårt att få identitet och 

image att samspela i ett företag där det finns många mellanhänder. I dessa fall utsätts 

distributionsleden för både interna och externa brus som gör att budskap förvrängs, tolkas och 

blir i slutändan ett annat än det den högsta ledningen vill förmedla ut till slutkund. Dessutom 

skapas image och identitet på olika håll i distributionsleden. Mellanhänderna fungerar som 

både identitetsbärare och imagebärare. Detta försvårar ytterligare för kohorten. Men som 

Holm påpekar är det inte alltid att föredra att ha exakt samma identitet som image eftersoms 

det då finns risk att utvecklingen på företaget hämmas. Vikten ligger i att företag med många 

mellanhänder är medvetna om hur identiteten skapas och förs vidare till imagen. För att 

underlätta för företag att analysera eventuella orsaker och anledningar till oönskade eller 

dåliga samspel mellan identitet och image så skapade vi vår kommunikationsmodell för 

identitet och image. Med hjälp av denna modell får företagen bättre förståelse för vad som 

skapar, påverkar och bidrar till koherensen mellan identitet och image.  

 

I efterhand kan vi se vissa svaga punkter i vår uppsats. Exempelvis att vi nämnde för 

distributören att vi gjorde en fallstudie på POC. Detta kan ha lett till att han sa saker som han 

trodde POC ville höra och inte hur det verkligen är. Detta är ett problem som skulle kunna 

åtgärdas med hjälp av anonyma intervjuer. Vi skulle också vilja ha gjort intervjuer på flera 

återförsäljare för att få en mer generell bild av hur säljare presenterar POCs produkter för 

köpare. Detta skulle vi kunna gjort genom att ha gått runt i olika butiker och låtsats vilja köpa 

en POCs produkter samt fråga vad POC är för något. Detta är ett exempel på vidare forskning 

som vi skulle tycka vara intressant. Ytterligare vidare forskning som skulle vara intressant är 

att se hur POC ser på resultatet av undersökningen. Exempelvis fråga VDn vad han tror att de 

har för image och jämföra det med den image vi kommit fram till att de har. Detta skulle ge 

ännu större insikt i hur den önskade imagen och den verkliga samspelar. Sammantaget är vi 

nöjda med resultatet och tror att POC och andra liknade organisationer, kommer att ha stor 

nytta av den information uppsatsen genererat.  
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6.1  Åtgärder för att få ett mer kohort samspel  

Trots att uppsatsen inte syftar i att ge förslag på åtgärder för att få ett mer kohort samspel tror 

vi att detta avsnitt kan vara till hjälp för i första hand POC men även andra liknande företag. I 

och med att hjälmen verkar vara det som kommunicerar bäst ut till omgivningen borde POC 

satsa på att utforma hjälmen som en budskapsbärare på ett mer kontrollerat sätt. På POC vill 

man att säkerhet ska vara den tydligaste identitetsegenskapen, men just nu tyder det på att 

design har övertaget av imagen. Eventuellt skulle ett informationsblad på förpackningen eller 

i hjälmen, som beskriver säkerhetsaspekterna och teknikerna bakom produktionen, påverka 

kundernas image till att blir mer inriktad på säkerhet.  

 

Som sagts tidigare är hemsidan en av POCs viktigaste kanaler för att kunna förmedla rätt 

identitet. För att förmedla säkerhetsbudskapet, pre-medical och high-tech, borde dessa 

egenskaper vara mer synliga på hemsidan. Detta skulle göra att designen och layouten inte 

skulle ta över allt för mycket. Att exempelvis ha POCs så kallade värdeord (pre-medical, 

high-tech, high-end och laidback and humble) extra synligt på första sidan vore ett effektivt 

sätt att ”styra” imagen in på ”rätt” spår, anser vi.  

 

Ytterligare ett sätt att få samspelet att fungera bättre är att se över sina distributörer. Som 

intervjun med säljaren visar fungerar inte denna kommunikation bra. Om relationen mellan 

distributören och säljaren skulle fungera bättre skulle chansen att kunden får ”rätt” image öka. 

För att lösa detta skulle man kanske kunna ha fler informationskvällar där alla i 

distributionsleden får ta del av samma information.  

 

Slutligen tror vi att POC bör beakta sin interna kommunikation i takt med att organisationen 

växer. Den informella internkommunikation som råder idag kommer antagligen inte att 

fungera om antalet anställda blir för stort. Det öppna kontorslandskapet kanske inte är det 

enda sättet att upprätthålla interkommunikationen, utan mer strukturerade kontinuerliga möten 

och exempelvis ”team-building” (aktivitet där man försöker skapa en lag känsla) kommer 

kanske att bli lösningen i framtiden. Eftersom internkommunikation är en grundläggande del i 

samspelet mellan identitet och image anser vi att denna måste fungera väl.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Enkätundersökning 
 

1. Känner du till POC? 

Ja   Nej  (om nej behöver du inte fortsätta fylla i enkäten) 

 

2. Vad tänker du på när du hör POC? 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Vad är du för typ av skid/sowbord/telemark åkare? 

Tävlar        Free-rider (off-pist, jibb, park etc,)        Pist åkare      

Övrigt  

 

4. Från vilket land kommer POC? 

USA        Frankrike        Sverige       Tyskland        

Annat land ..........................................................................……. 

 

5. Hur kom du i kontakt med POC? 

Vänner        Tidningar        Internet        Butik   

Annat sätt …………………………………… 

 

6. Vilka av följande färger tycker du representerar POC? (kryssa gärna i flera) 

Grönt     Vitt      Svart      Brunt      Orange       Blått      Grått  

    Rosa      Lila       Gult    Inget av dem   
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7. Äger du en POC produkt? 

Ja       Nej   

 

8. Hur ofta köper du en ny skidhjälm? 

En gång per år eller mer       Vartannat år eller mindre   

Aldrig       Annat  

 

9. Vad är viktigast när du köper hjälm? (rangordna följande 1-5, där 5 är 

viktigast och 1 är minst viktigt) 

Pris       …………. 

Kvalitet/säkerhet     …………. 

Utseende   …………. 

Status/image   …………. 

Passform …………. 

 

10.  Har du sett annonser eller reklam för POC? 

Ja      Nej   

 

11. Har du varit inne på POC’s hemsida någon gång? 

Ja      Nej   

 

12. Kryssa i de ord du eventuellt förknippar med POC: 

Design  

Billigt  
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Goggles  

Dyrt  

Säkerhet  

Propeller � 

Nytt  

Free-ride  

Racing  

Hjälm  

Pre-medical  

High-tech  

Annat: …………………………………… 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2  Resultat av enkätundersökningen 
 
Fråga 1: Känner du till POC? 

 
22%

78%

Ja 
Nej

 

 

 

 

 

 

Resultat: Som vi nämnde i metoden viste vi inte hur pass många respondenter vi var tvungna 

att fråga för att få fram ett representativt urval (ca 70 personer). Efter genomförandet visade 

det sig att vi var tvungna att fråga ca 250 personer för att få fram 70 personer som viste vad 

POC var. Resultatet av POCs kännedom blir alltså att ca 20% kände till POC och 80% inte 

kände till POC. 

 

Fråga 2: Vad tänker du på när du hör POC? 

Frågan hade ett öppet svarsalternativ där de flesta valde att svara med mellan ett till tre ord. 

Resultatet: De mest förekommande orden var, skidåkning, Stefan Ytterborn, enkelt, vitt, 

orange, hjälmar. De ord som ligger utanför dessa vanligaste var inom samma fält av svar. 

 

Fråga 3: Vad är du för typ av skid/snowboard/telemark åkare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: Av respondenterna så såg nästan 50 % av de sig som Free-riders, 25% som pist 

åkare och ca 25% tävlande. 

27%

46%

26%

1%
Tävlar

Free-rider (Jibb,
off-pist,park,etc)
Pist åkare

Övrigt
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Fråga 4: Från vilket land kommer POC? 

 USA 1%

Frankrike
0%
Sverige
95%
Tyskland
1%
Annat 3%

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: Sverige fick en klar och tydlig majoritet på detta svars alternativ. De andra svaren 

var så pass låga att de inte är av värde att analysera. 

 

Fråga 5: Hur kom du i kontakt med POC? 

Vänner 56%

Tidningar
30%
Internet 7%

Butik 6%

Annat 1%

 
Resultat: Vänner valde över hälften av respondenterna att välja och nästan en fjärdedel hade 

kommit i kontakt med POC genom tidningar. Butik, Internet och Annat valde de resterande 

10 respondenterna. 
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Fråga 6: Vilka av följande färger tycker du representerar POC?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat: Frågan var en flervals fråga och de flesta respondenterna valde att kryssa i vitt och 

näst vanligast var att även kryssa i orange och svart. Sex respondenter valde även grått och en 

valde brunt. 

Grönt, blått,
rosa, lila, gult
0%
Vitt 65%

Svart 13%

Brunt 1%

Orange 13%

Grå 11%

 

Fråga 7: Äger du en POC produkt? 

Ja 4%
Nej 96%

Resultat: Endast tre personer bland respondenterna var ägare av en POC produkt.  
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Fråga 8: Hur ofta köper du en ny skidhjälm? 

hjälm vartannat år eller mer sällan 68 % 

råga 9: Vad är det viktigaste när du köper en hjälm? 

t viktig) 

t var det som var viktigast och i andra 

En gång per
år eller mer
1%
Vartannat
år eller
mindre 68%
Aldrig 31%

Annat 0%

Resultat: En stor majoritet svarade att de köper 

hjälm. 31 % hade aldrig köpt en hjälm. 

 

F

(rangordna följande 1-5, där 5 är viktigast och 1 är mins

 

Pris 9%

Kvalitet/säk
erhet 14%
Passform
9%
Utseende
45%
Status/imag
e 23%

Resultat: Respondenterna tyckte till 45 % att utseende

hand valde de statusen på produkten. Kvalitet låg dock inte så långt ifrån statusen i viktighet 

vid ett köp men pris och passform var det som de satt som lägsta prioritet vid ett köp. 
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råga 10: Har du sett annonser eller reklam för POC? 

denna fråga var nästan 50/50, dvs hälften. 

råga 11: Har du varit inne på POCs hemsida någon gång? 

esultat: Över 75% av respondenterna hade aldrig kommit i kontakt med POC’s hemsida. 

F

 

 

 

 

 

56%

44% Ja 
Nej

 

 

 

 

Resultat: Svaren från respondenterna på 

 

F

23%

77%

Ja
Nej

 

 

R
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Fråga 12: Kryssa i de ord du eventuellt förknippar med POC 

Design 28%

Billigt 0%

Goggles 0%

Dyrt 10%

Säkerhet
19%
Propeller
3%
Free-ride
4%
Racing 14%

Hjälm 20%

Annat 2%

Resultat: Det ord som nästan alla respondenterna valde att kryssa i var design även säkerhet 

och hjälm var något de starkt förknippade med POC. Av racing och free-ride var det vanligare 

att förknippa racing med POC. Att POC skulle vara billiga var ingen som förknippade med 

POC. Dyrt tyckte däremot några var igenkännande för dem. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor  
 

Stefan Ytterborn, chef och grundare av företaget 
 

1. Vad står POC för? 

 

2. Hur fungerar den interna kommunikationen? 

 

3. Om det var tydligare, skulle arbetet förenklas?  

 

4. Hur arbetar ni då med att se till att distributörerna har rätt uppfattning av vad POC står 

för? 

 

Anna Beischer, logistik ansvarig för POC  
 

1. Hur skulle du förklara företaget POC för en ny distributör (inte produktnivå utan mer 

generellt om POC): 

 

2. Vad står POC för? 

 

3. Hur fungerar den interna kommunikationen? 

 

4. Hur stor tror du kännedomen om POC är i Sverige? 

 

Oscar Huss, produktutvecklings chef på POC 
 

1. Hur skulle du förklara företaget POC för en ny distributör (inte produktnivå utan mer 

generellt om POC): 

2. Vad står POC för? 

 

3. Hur fungerar den interna kommunikationen? 
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4. Hur stor tror du kännedomen om POC är i Sverige? 

 

 

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson, distributör för POC i Sverige 
 

1. Vad står POC för? 

 

2. Hur fungerar kommunikationen mellan dig och ditt säljteam? 

 

3. Hur kommunicerar du med de som säljer POC hjälmar, alltså de ute i butikerna? 

 

4. Hur stor kännedom tror du Svenskar har om POC? (ge en ungefärlig beskrivning utifrån 

vad du uppfattat) 

 

 

Butiksanställd på Alpingaraget i Stockholm 
 

1. Hur skulle du beskriva POC för en kund? 

 

2. Hur fungerar kontakten med säljarna från Åreagentur? 

 

3. Har de några clinics? 

 

4. Vad frågar kunderna mest om när de ska köpa en hjälm? 

 

5. Känner kunderna till POC? 

 

6. Vad verkar kunderna ha för uppfattning av POC? 

 

7. Hur ofta köper kunderna en hjälm anser du? 

 

8. Olivia: tack så mycket för hjälpen, tillsist, vad tycker du om POC: 
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Bilaga 4. Bild på POCs trade mark; hjälmen 
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