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Bakgrund: Högskolan i Jönköping består av ett campus med fyra 
marknadsavdelningar som profilerar sig på fyra olika sätt. Detta kan uppfattas som ett 
problem då Högskolan i Jönköping i sin gemensamma marknadsföring vill uppfattas 
som en enhet, så är inte fallet utan de fyra fackhögskolorna profilerar sig olika. Detta 
är ett ytterligare problem vilket också har legat till grund för val av forskningsområde. 

Syfte: Studien syftar till att undersöka Högskolan i Jönköpings fyra olika 
fackhögskolor och hur de profilerar sig. Vidare avser studien att belysa studenternas 
uppfattade image av respektive fackhögskola. Slutligen syftar våra undersökningar till 
att jämföra korrespondensen mellan profil och image. 

Metod: Tillsammans med litteraturstudier, har kvalitativa studier genomförts 
bestående av djupintervjuer med medarbetare på respektive fackhögskolas marknads- 
och informationsavdelning samt fokusgruppsintervjuer med studenter från respektive 
fackhögskolor. Dessa intervjuer ligger till grund för de resultat och den slutsats som 
presenteras nedan.  

Resultat: Det främsta resultatet av studien visar på två huvudsakliga begrepp där de 
fyra fackhögskolornas profil och dess studenters uppfattade image korresponderar. 
Dessa två begrepp är internationellt och entreprenöriellt. Studien visar vidare att 
fackhögskolornas profil och image skiljer sig på vissa områden. Dessa områden och 
dess problem är olika för respektive fackhögskola. 
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1 Inledning 
I dagens informations- och kommunikationsberoende samhälle blir det allt viktigare för 
organisationer och företag att genom en otalig mängd kanaler skapa en bild av sig själva hos 
intressenter. En organisation kan liknas vid en individ, organisationen besitter alltså en 
identitet samt ett ansikte utåt.  
 
Författarna till denna uppsats och skaparna av studien är tre studenter på det Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan i Jönköping. Marknadsföring är 
något som ligger oss varmt om hjärtat och detsamma bedrivs till stor del också inom 
högskolan. Vi finner det intressant att kartlägga hur denna marknadsföring ter sig gentemot 
studenter på Högskolan i Jönköping. Högskolan i Jönköping upplevs ofta utåt som en enhet 
men består i själva verket av fyra olika fackhögskolor med varsin marknadsavdelning. Detta 
fenomen är också något vi som studenter upplever, vi uppfattar att det finns en stor klyfta 
mellan fackhögskolorna. Högskolan i Jönköping är för oss inte en enhet. 
 
Studien ämnar att undersöka hur väl dessa fyra fackhögskolor kommunicerar bilden av 
respektive individ till studenterna. Studien ämnar vidare att undersöka studenternas 
uppfattade bild av fackhögskolornas profiler. Profil och image är två begrepp som ligger till 
grund i jämförandet av korrespondensen mellan fackhögskolorna i denna uppsats. 
 

1.1 Disposition 
I det inledande kapitlet presenteras kort studiens ämnesområde och uppbyggnad. I det andra 
kapitlet ges en bakgrundspresentation av Högskolan i Jönköping som organisation och dess 
fyra fackhögskolor. Vidare tar vi i detta avsnitt upp studiens problemområden och syfte. I 
kapitel tre presenteras de teoretiska utgångspunkterna som studien är baserad på. I detta 
avsnitt ges även beskrivningar av viktiga begrepp som används i studien. I kapitel fyra 
redovisas de metoder och den forskningsansats som använts för att genomföra studien. I det 
femte kapitlet redovisas resultatet av studiens undersökningar. I det sjätte och sista kapitlet 
diskuterar författarna kring resultaten. I detta avsnitt ges även förslag till vidare forskning. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en  presentation av Högskolan i Jönköping samt de fyra fackhögskolorna. 
Vidare kommer vi kartlägga vilka problemområden vi valt att undersöka samt belysa studiens 
syfte. 

2.1 Högskolan i Jönköping 
Högskolan i Jönköping (HJ) är en stiftelsehögskola och ett av tre lärosäten i Sverige som har 
enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning. Högskolan innefattar fyra fackhögskolor 
och en gemensam serviceorganisation. De fyra fackhögskolorna är: 

• Internationella Handelshögskolan (IHH)  

• Tekniska Högskolan (JTH)  

• Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)  

• Hälsohögskolan (HHJ) 
HJ har idag cirka 9500 studenter som läser något av HJs cirka 60 program/inriktningar, eller 
någon av de cirka 400 fristående kurserna, inom hälsa, vård och socialt arbete, undervisning, 
medie- och kommunikationsvetenskap, teknik, naturvetenskap och ingenjörsvetenskap samt 
ekonomi, juridik och informatik. Skolan har cirka 800 anställda och omsätter cirka 634 
miljoner kronor. 
Högskolan i Jönköping äger tillsammans med Jönköpings kommun fastighetsbolaget 
Högskolefastigheter AB och har därför ett stort inflytande över utvecklingen av sina lokaler 
och har ett av de bästa och mest utvecklingsbara campusområdena i Sverige.  

Ett viktigt delmål i HJs verksamhet är samverkan med det omgivande samhället vilket sker i 
och med kontakt och samarbete med företag, myndigheter, förvaltningar, skolor, föreningar, 
organisationer med flera. Detta samarbete kan ske genom bland annat studentprojekt, 
forskningssamarbete, riktade utbildningar och genom Science Park Jönköping där högskolan 
är delägare. Science Park är ett center för entreprenörskap och där samlas personer och 
företag som drivs av en utvecklingsvilja, ser möjligheter i nya tekniker och affärer, ser 
samverkansmöjligheter, samt uppskattar närheten till högskolemiljön. 

Ett annan viktig del i HJs verksamhet är den internationella prägeln. Internationaliseringen är 
ett betydande inslag bland annat genom omfattande utbytesprogram för studenter och lärare 
samt genom att flera kurser och hela program ges på engelska. Speciellt inom studentutbyte är 
HJ utmärkande, främst Internationella Handelshögskolan som i Norden har högst andel av 
studenter som läser en del av sin studietid utomlands. 

På Högskolan i Jönköping bedrivs också forskning och forskarutbildning vid alla de fyra 
fackhögskolorna. Under 2007 låg forskningsvolymen på 147 miljoner kronor och av dessa var 
97 miljoner kronor externa medel.  

Högskolan i Jönköping har också en serviceorganisation kallad Högskoleservice (HS). 
Högskoleservice tillhandahåller en gemensam verksamhet såsom bland annat antagning, 
karriärvägledning, vaktmästeri, information och marknadsföring. De har även hand om bland 
annat Högskolebiblioteket och infrastruktur i form av byggnader och nätverk. 
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Högskolan är en stiftelseskola och ombildades till det 1993 av den svenska staten, som också 
gett den dess stadgar. När stiftelsen 1994 övertog verksamheten vid den statliga högskolan 
slöt man också ett långsiktigt ramavtal med staten om verksamhetens mål, innehåll och 
principer. Majoriteten av stiftelseledamöterna i styrelsen tillsätts av regeringen och det är 
sedan styrelsen som väljer ut en rektor för skolan. Rektorn har det övergripande ansvaret för 
högskolan. Eftersom fackhögskolorna och Högskoleservice är aktiebolag som ägs helt av 
stiftelsen tillsätter också stiftelsen bolagets styrelser. Dessa tillsätter sedan verkställande 
direktörer som också är de akademiska ledarna för respektive verksamhet. Bolagen styrs 
sedan genom direktiv och årliga uppdrag från stiftelsen.1 

2.1.1 Internationella Handelshögskolan (IHH) 

Vid Internationella Handelshögskolan erbjuds utbildningar till studenter på kandidat-, 
magister-, master- och doktorandnivå samt yrkesverksamma utbildningar. Skolan präglas av 
entreprenörskap, näringslivsförnyelse och internationalisering. Vilket också ses i skolans 
doktorandkår med medlemmar från flertalet länder. 
Internationella Handelshögskolan har idag cirka 30 professorer, 15 docenter samt 25 doktorer 
i sin forskarstab som bedriver forskning och utbildar doktorander inom företagsekonomi, 
nationalekonomi, informatik, rättsvetenskap, och statistik. Forskningen fokuseras mestadels 
på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en internationellt inriktad verksamhet. Därför 
finns det ett väl utvecklat samarbete utanför IHH och landets gränser vilket innebär 
internationella forskarnätverk samt internationellt lärar- och studentutbyte. 

Internationella Handelshögskolan anser också att en nära samverkan med det omgivande 
samhället är en viktig del av kunskapsöverföring och är därför en integrerad del av all 
verksamhet. Varje år startas också ett sjuttiotal nya studentföretag på Science Park. Ett 
femtiotal av dessa startas av studenter på IHH.  

IHH har ett utpräglat internationellt samarbete med lärare, doktorander och studenter från 
länder över hela världen. När det gäller studentutbyten är IHH ledande i Norden där till 
exempel mer än 90 procent av dess studenter tillbringar minst en termin utomlands.  

Mål och vision 
“JIBS is a world-leading centre for innovative and international research and education within 
entrepreneurship and business renewal that develops entrepreneurial leaders and business creators and 
takes an active role in the shaping of society By 2011 we aim at being recognized as the most 
entrepreneurial, pioneering and bold business school. Business leaders, decision-makers in 
governmental organizations and business school professors should all be willing to travel from any 
place in the world for a meeting at JIBS”.2 

 

                                                 
1 http://www.hj.se/doc/59 
2http://www.ihh.hj.se/doc/1393 
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2.1.2 Tekniska Högskola (JTH) 

Tekniska högskolan är en av landets största utbildare av högskoleingenjörer och har även 
flertalet påbyggnadsutbildningar som leder till master och magisterexamen. De erbjuder även 
yrkesinriktade utbildningar, fristående kurser inom flertalet olika områden och ett tekniskt 
basår för de som inte tidigare läst teknik eller naturvetenskap.  Skolan har idag cirka 2000 
studenter där över hälften kommer från andra regioner än Jönköpings län. 

Inom Ingenjörsutbildningen är fadderverksamheten ett viktigt stöd. Genom denna är 
studenterna knutna till ett av 400 fadderföretag under de två första åren av sin utbildning och 
får där chansen att testa sina nya kunskaper. Ofta fördjupas också kontakten med 
fadderföretaget genom ett examensarbete i slutet av studietiden.  

På JTH finns även möjligheten för studier utomlands. Tekniska högskolan har ett 70-tal 
partneruniversitet över hela världen och möjligheten att studera utomlands ingår som ett 
viktigt moment i samtliga ingenjörsutbildningar. Även antalet internationella studenter som 
väljer att studera i Jönköping växer varje år. 

Forskningen och forskarutbildningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping inriktas på 
Industriell produktframtagning i samverkan och leds och genomförs av cirka 15 professorer, 
30 disputerade lärare och 50 doktorander. Utgångspunkten för forskningen är små och 
medelstora företag och målgrupperna är bygg-, elektronik- och verkstadsindustri. Forskningen 
bedrivs i samverkan med andra partners som Chalmers, KTH och Linköpings tekniska 
högskola. 

JTHs verksamhet utvecklas i ett nära samarbete med det omgivande samhället och 
näringslivet. Det märks i utbildningen genom branschråd, fadderföretagsverksamhet och 
examensarbeten eller i utredningar och forskningsprojekt.  

Mål och vision 
”Visionen för Tekniska Högskolan, JTH, är att bli nationellt ledande och internationellt erkänd i att 
utveckla och förmedla teknisk kunskap inriktad på små och medelstora företags behov genom 
utbildning och forskning i genuin samverkan med näringslivet och i ett entreprenöriellt, internationellt 
och hållbart perspektiv”.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3http://www.jth.hj.se/doc/115 
 

http://www.jth.hj.se/doc/115
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2.1.3 Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) 

På Högskolan för lärande och kommunikation finns utbildningsprogram, fristående kurser och 
forskarskola inom områdena lärande, kommunikation och internationellt arbete.   

På de olika programmen antas cirka 550 studenter varje höst Ett viktigt inslag i 
Lärarutbildningarna samt de Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet är den så 
kallade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU).  

HLK har också en omfattande internationell verksamhet. Under utbildningen finns möjlighet 
att studera en termin utomlands på något av de 90 olika partneruniversiteten. En del av 
studenterna väljer också att kombinera utlandstiden med sin verksamhetsförlagda utbildning. 
HLK har också många internationella studenter som läser här samt internationella 
gästföreläsare som ytterligare ska bidra till en internationell miljö.  

På HLK bedrivs också egen forskarutbildning inom områdena didaktik, lärande, medie- och 
kommunikationsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete och specialpedagogik. Det finns 
för tillfället sex verksamma professorer och sedan 2004 har också HLK rätt att utfärda 
doktorsexamen och licentiatexamen inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet. 

Mål och vision 
”HLKs verksamhetsidé är att i nära samverkan med det omgivande samhället bedriva akademisk 
utbildning, forskning och utvecklingsarbete för innovativt lärande och kommunikation i en miljö som 
präglas av demokratiska värderingar, en humanistisk och ekologisk grundsyn samt globala perspektiv 
och interkulturell förståelse”.4 

2.1.4 Hälsohögskolan (HHJ) 

På Hälsohögskolan i Jönköping finns utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå.  

Den internationella prägeln är också viktigt på hälsohögskolan och den omfattar 
studentutbyten, lärarutbyten, kurser, uppdragsutbildning och forskningsprojekt. 
Hälsohögskolan har cirka 70 partneruniversitet världen över och alla studenter ges möjlighet 
att förlägga minst en termins studier utomlands. Ett stort antal internationella studenter 
kommer också utifrån för att genomföra delar av sina studier på Hälsohögskolan. 

Hälsohögskolan för samarbeten med andra högskolor och universitet, företag, organisationer 
och myndigheter. Dessa ska bidra med en utveckling av HHJs utbildning och forskning med 
hänsyn till samhällets framtida behov. Man strävar efter att ha en levande samhällskontakt i 
hela sin verksamhet. 

Mål och vision 
”Målet är att utföra och möjliggöra bästa tänkbara undervisning och forskning inom aktuella 
verksamhetsområden, utformade för att bibehålla och förbättra hälsa, vård och omsorg för individer och 
populationer. Att vara en attraktiv akademisk mötesplats av högsta kvalité inom hälsa och välfärd”.5 

 

                                                 
4http://www.hlk.hj.se/doc/352  
5http://www.hhj.hj.se/doc/2669 

  

http://www.hlk.hj.se/doc/352
http://www.hhj.hj.se/doc/2669
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2.2 Problemformulering 
Högskolan i Jönköping har ca 9500 studenter vilket medför att det finns lika många bilder i 
form av uppfattad image bland studenterna. Högskolan i Jönköping består av ett campus med 
fyra marknadsavdelningar som profilerar sig på fyra olika sätt. Detta kan uppfattas som ett 
problem då Högskolan i Jönköping i sin gemensamma marknadsföring vill uppfattas som en 
enhet, så är inte fallet utan de fyra fackhögskolorna profilerar sig olika. Detta ser vi som ett 
problem vilket också har legat till grund för val av forskningsområde. 

2.3 Syfte 
Vi vill med denna undersökning ta reda på hur Högskolan i Jönköpings fackhögskolor 
marknadsför sig, och vilken profil de försöker skapa. Denna kunskap vill vi sedan jämföra 
med den image som respektive fackhögskolas studenter har. Detta för att se hur väl respektive 
fackhögskolas profil och image korresponderar.  

2.4 Frågeställningar 
• Hur profilerar sig de olika fackhögskolorna vid Högskolan i Jönköping? 

 
• Vilken image har de olika fackhögskolorna bland studenter vid Högskolan i 

Jönköping? 
 

• Hur väl korresponderar fackhögskolornas image, bland studenterna, med den profil 
som  förmedlas? 
 

2.5 Förförståelse 
I denna studie kan vi som författare inte förhålla oss fullständigt objektiva till det material 
som undersökningen grundar sig på då vi som studerande inom Medie- och 
kommunikationsvetenskap har en viss kunskap och synsätt kring kommunikation och 
marknadsföring. Vi använder även ett språk som grundar sig på utbildningens karaktär. En 
metafor för detta sammanhang kan vara att vi som forskare har tagit på oss Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga glasögon som låter oss se tendenser och aspekter utifrån vårt 
ämnes grund.  
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2.6 Avgränsningar 
För att undersöka profilen för varje fackhögskola i Jönköping, valde vi att avgränsa oss till att 
intervjua en person på respektive marknads- och informationsavdelning. Detta då vi anser att 
deras uppfattning om profilen är mer relevant än tidigare undersökningar samt/eller 
informationsbroschyrer som redogör för respektive fackhögskolas profil. Kritiker kan hävda 
att vi valt för få respondenter för att fastställa en organisations profil, vi anser dock att detta 
metodval och urval gav en valid bild av respektive fackhögskolas profil. För att ta reda på 
korrespondensen mellan fackhögskolornas profil och image har vi valt att begränsa oss till att 
intervjua studenter för att ta reda på den uppfattade imagen. Vi valde endast att intervjua 
studenter på respektive fackhögskola för att ta reda på deras image. Studien utesluter alltså 
fackhögskolornas övriga personal samt allmänhetens syn på skolan. Följden av dessa 
avgränsningar gör att studien inte ger en generaliserande bild av fackhögskolornas image, 
men de är tillräckligt intressanta för att ge svar på våra frågeställningar. Vidare har vi valt att 
inte redogöra för fackhögskolornas identitet under diskussionen då denna inte är relevant för 
våra frågeställningar.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi valt att basera våra 
undersökningar på. De olika teoridelarna innehåller generella begrepp samt teorier kring 
dessa som utgör grunderna för vår uppsats. Vi inleder med att redogöra kring 
begreppsdefinitioner som är relevanta för studiens frågeställningar. Vidare presenteras 
teoretiska utgångspunkter för att ge läsaren en djupare inblick kring 
kommunikationsvetenskap. Slutligen presenteras viktiga begrepp som profil och image för att 
kunna attackera studiens problemformulering och syfte. 

3.1 Begreppsdefinition 
Nedan följer beskrivningar av viktiga begrepp som är återkommande i uppsatsen. Dessa 
behöver en djupare förklaring för att förståelsen av studien ska vara tydlig och klar.  

Profil 
Den bild som organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och omvärld. 

Image 
Den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen. 

Identitet 
Den kulturella helhetsbild som organisationen uppfattar och förmedlar om sig själv. 

Korrespondera 
Överrensstämma. 

Entreprenöriellt 
Förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. 

Word of mouth 
En sorts marknadsföring som förlitar sig på att intressenter sprider budskapet vidare.  
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3.2 Strategisk kommunikation 
En vanlig föreställning är att kommunikation och information är instrument för att nå vissa 
uppsatta mål. Detta kan vara en förklaring till att begreppet strategisk kommunikation har fyra 
utbildningsinstitut. Strategisk kommunikation på en organisatorisk nivå skulle kort kunna 
beskrivas som en plan för hur man ska använda kommunikationen för att uppnå ett visst mål.6 
I företagssammanhang definieras strategin för förmågan att använda vissa givna resurser för 
att uppnå ett visst mål. På ett missvisande sätt förknippas ofta strategisk kommunikation med 
endast extern kommunikation. Anställda på ett företag eller studenter på en högskola fungerar 
som ambassadörer för respektive organisation. Vi pratar ofta om vår arbetsplats med personer 
som befinner sig utanför densamme om vad som sker där. Den bild vi har av vår organisation 
förmedlas lätt till externa aktörer vilket gör att det vi förmedlar har en stor vikt vid 
imageskapande för utomstående. Alltså är gränsen mellan intern och extern kommunikation 
väldigt tunn, något som belyses senare i detta kapitel. 

Anledningen till att vi valt att belysa den strategiska kommunikationen är för att läsaren ska få 
en djupare inblick inom både extern och intern kommunikation då detta är grunderna för en 
organisations kommunikation. Det fält inom strategisk kommunikation vi kommer att beröra i 
vår diskussion är organisationskommunikation och framförallt begreppen profil och image. 

Strategisk kommunikation kan delas in i tre olika forskningsfält, organisationskom-
munikation, public relations och marknadsföring. De två första fokuserar på kommunikation 
inom medie- och kommunikationsvetenskap, medan marknadsföringen främst studeras av 
företagsekonomer. Dock är gränserna mellan dessa tre fält, som med all sorts kommunikation, 
väldigt vag. För att få en lättare överblick på strategisk kommunikation kommer vi härnäst gå 
in på respektive fält och förklara dem närmre. 

3.2.1 Organisationskommunikation 

"Begreppet organisationskommunikation inbegriper företags, myndigheters och intresseorgans alla 
kommunikativa handlingar och interaktioner."7 

Kommunikation är ett väldigt sammansatt fenomen i dagens samhälle, både på en 
interpersonell nivå men framförallt då den inte är mellanmänsklig och sker genom olika 
medier, speciellt inom organisationssammanhang.8 Inom organisationskommunikationen 
finns det faktorer som organisationsstruktur, organisationskultur, det omgivande samhället 
och medier som påverkar kommunikationen. Dock är kommunikationen samtidigt som sådan, 
den viktigaste komponenten inom en organisation för att denna ska fungera.9 Vissa författare 
menar till och med att organisationer är kommunikation och även har skapats därigenom. 
Detta har dock inte alltid varit fallet. I den gamla organisationsvärlden handlade den 
kommunikation som genomfördes om antingen massreklam från företag eller 
massinformation från myndigheter och andra organisationer.10 Kommunikationsinsatserna 
bestod av en statisk överföring av information från sändare till mottagare utan någon 
feedback.  

 
6Falkheimer, J & Heide, M (2003)  
7Larsson, L (2001)  
8Falkheimer, J & Heide, M (2003)  
9Larsson, L (2001)  
10Falkheimer, J & Heide, M (2003)  



Det var också mycket enklare att skilja på fysiska och symboliska värden. De fysiska värdena 
fick man just genom en produkts materiella attribut medan de symboliska värdena en 
organisation stod för inte var speciellt känsliga eller relevanta för omvärlden. Idag är som 
tidigare nämnt bilden en helt annan. Kommunikationens vikt har ökat avsevärt och gränsen 
mellan en organisations fysiska och symboliska värden är tunnare. Det är numera få företag 
och organisationer som inte inser vikten av att satsa på sin profil och image. Detta är inte 
speciellt förvånande då förtjänsterna av profil och image ofta kan värderas högre än fysiska 
tillgångar. Dessa två begrepp förklaras djupare i 2.2.1 och 2.2.2. Organisationskom-
munikation kan delas in i två huvuddelar, nämligen intern och extern kommunikation som vi 
kommer beröra närmre härnäst. 
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3.2.1.1 

                                                

Intern och extern kommunikation 
Inom en organisation finns det oftast en avdelning för intern kommunikation, en 
informationsavdelning och en avdelning för extern kommunikation, ofta benämnt som 
marknadsavdelning. Två avdelningar som ofta ses som uppdelade, men som egentligen ligger 
väldigt nära varandra. Det är svårt att dra en gräns mellan intern och extern kommunikation, 
den största anledning till detta är den ökade användningen av kommunikations- och 
informationsteknik.11 Den viktigaste faktorn i frågan om att integrera den interna och externa 
kommunikationen är dock hur kommunikationsinsatser som är riktade mot ett externt mål ofta 
får interna konsekvenser. Detsamma gäller ofta då informationen är intern, det 
kommunicerade budskapet ger även externa konsekvenser. Ett bra exempel på det kan ses när 
ett företag eller en organisation jobbar med sin profil. Detta sker ofta genom extern 
kommunikation via till exempel reklam och annonser, denna typ av kommunikation kommer 
inte bara den externa publiken ta del av utan även företagets anställda. Förhoppningsvis stärks 
deras identifikation med företaget tillsammans med deras engagemang i arbetsrelaterade 
frågor. Samma omvända fenomen går att ses när kommunikationsinsatser riktas internt, 
följderna får externa effekter. Alla som är anställda på företaget ingår precis som externa 
kontakter i olika formella och informella nätverk där företaget och dess verksamhet kommer 
att diskuteras, de olika nätverken kommer i sin tur att diskutera med andra personer. Modellen 
nedan12 visar på förhållandet mellan intern och extern samt formell och informell 
kommunikation. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Figur 1. Översikt av formell och informell kommunikation vid 

intern och extern kommunikation. 
 

 
11Falkheimer, J & Heide, M (2003)  
12 Larsson, L (2001) 



3.2.2 Public relations 

”Public relations is the management function that establishes and maintains mutually beneficial 
relationships between an organization and the public on whom its success or failure.”13  

Citatet ovan är en definition av hur de amerikanska forskarna Scott Cutlip, Allan Center och 
Glen Broom ser på PR. Forskarna intresserar sig alltså för hur olika organisationers 
strategiska relationer ser ut med olika grupper och intressenter som medborgare, myndigheter, 
massmedier och personal. Tidigare var bilden av begreppet PR negativt laddat då det 
förknippades med manipulation och propaganda. Denna bild har under senare tid förändrats 
till det bättre. Mest på grund av att professionaliseringen av yrkesfältet samt förnyelse av 
forskning inom området har gjorts. Public relations handlar om att föra de olika gruppernas 
talan gentemot organisationen i fråga, att anpassa organisationen till omvärldens ställda krav 
och skapa goda relationer till densamma.14  

3.2.3 Marknadsföring 

Den traditionella marknadsföringen brukar delas in under fyra huvudtaktiker, de fyra p:na, 
pris, produkt, plats och påverkan.15 Denna indelning kallas vanligtvis för 
marknadsföringsmixen. Dock är detta något förlegat och idag berör marknadsföringen 
betydligt fler områden. Idag riktar man in sig på ett mer kommunikativt och strategiskt 
helhetstänkande med hjälp av positionering och varumärkesbyggande. Inom marknadsföring 
har det på senare tid utvecklas vissa specialområden. Ett av dessa är något som ligger nära 
både public relations och organisationskommunikation nämligen social marknadsföring. Ett 
område som brutit sig ut från den kommersiella marknadsföringen. Den sociala 
marknadsföringen handlar alltså om att genom icke-kommersiella kommunikationsinsatser, 
förändra attityder och beteenden. Precis som inom den interna och externa kommunikationen 
börjar gränserna mellan marknadsföring och public relations flyta samman och bli mindre 
tydliga. Man måste vara medveten om att det finns begränsningar inom vardera område men 
samtidigt överlappar de varandra och de går tillsammans under begreppet strategisk 
kommunikation, något vi visar med följande modell.16 

 

 
Figur 2. Strategisk kommunikation, ett område inom tre olika fält. 

                                                 
13Falkheimer, J & Heide, M (2003)  
14Larsson, L (2001)  
15Falkheimer, J & Heide, M (2003)  
16Falkheimer, J (2003)  
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3.3 Varumärke 
Varumärket kan ses som ett medium som innefattar ett eller flera kännetecken som besitter 
olika emotionella värden som ska särskilja och ge identitet åt en organisation. Dessa värden 
ska vara kopplade till organisationen i fråga och ses som ett verktyg för att attrahera olika 
personer. Under den senaste tiden har de flesta organisationer insett vikten av ett starkt 
varumärke. Då varumärket ofta ses som en av de viktigaste tillgångarna och 
konkurrensmedlen inom organisationen, läggs det numera ner mängder av resurser på att 
kommunicera och utveckla organisationens varumärke.17 Ett framgångsrikt varumärke formas 
av samspelet mellan den strategiska visionen, organisationskulturen och den image den 
externa publiken har om organisationen.18 Man söker alltså en enhetlig identitet och idealet 
för en organisation är att dess profil samstämmer med dess uppfattade image.19  

3.3.1 Profil 

”Den bild som organisationen vill förmedla av sig själv till sin publik och omvärld.”20 

I studien har vi valt att utgå från hur Lars-Åke Larsson definierar begreppet profil. Larsson 
menar alltså att den profil en organisation besitter är den bild de själva vill att du och jag som 
extern publik ska ha av organisationen, samt den bild som figurerar internt bland de anställda. 
Profilen är alltså intern kommunikation. Profilen definierar vad en organisation ”är”. Ett 
problem med begreppet är att det inte är internationellt vedertaget på samma sätt som det är i 
Sverige. Risken finns att det blandas ihop med image, något som kan bero på en gammal syn 
på kommunikation, det som är sänt är också det som uppfattas av mottagaren, menar Larsson. 
Genom modellen nedan21 visualiseras denna process av kommunikationsflöde där feedback 
och brus uppmärksammas. Dock förbises dessa faktorer enligt den gamla synen på 
kommunikation. 

 

 
Figur 3. Utvecklad kommunikativ basmodell av Shannon & Weaver. 

 

  

 

 

                                                 
17Heide, M (2005)  
18Hatch, M & Schultz, M (2004)  
19Falkheimer, J & Heide, M (2003)  
20Larsson, L (2001) 
21Larsson, L (2001) 
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Detta kan resultera i att profil och image består av samma variabler, något som givetvis är 
idealet men detta är inte alltid fallet. Den bilden organisationen vill ha av sig själv stämmer 
sällan överrens med den bild som omvärlden upplever. Enligt Eriksson byggs profilen av:22 

• Produktattribut där konkreta koncept anges samt hur produkter/tjänster kan tänkas 
påverka varumärket. 

• Märkesidentitet som svarar på; Vad står vi för? Vad gör oss unika? Vilka 
identitetsbärare har vi i form av märke, logo, symboler och så vidare? 

• Kärnvärden som ger konkurrensfördelar. 

• Positionering där målet är att vara ”top of mind” hos intressenter och ha en tydlig 
marknadsposition. 

• Konkret kommunikation med marknaden genom slogans, teman, tydlighet angående 
avsändare samt olika attribut som kan förknippas med varumärket som till exempel en 
färg. 

• Intern märkeslojalitet som handlar om att alla medarbetare ska ”leva” varumärket. 

Identiteten hos en organisation består av många faktorer och kan jämföras med den 
individuella identiteten, vilket ofta gör att den blandas ihop med organisationens profil. På en 
organisatorisk nivå består identiteten, enklare förklarat, av en djupare helhetsbild som 
organisationen har av sig själva gentemot andra konkurrenter.23 En bild som både förmedlas 
medvetet och omedvetet vilket i sin tur gör att en möjlig distinktion mellan identitet och profil 
kan anges. Profilen står för den bild organisationen uttrycker när det gäller arkitektur, 
logotyper, design och presentationsmaterial. Identiteten berör däremot hur organisationens 
medlemmar uppfattar och uttrycker sin karaktär genom självkännedom. Till skillnad mot 
profilen är identiteten svår att styra. Den har flera olika osynliga dimensioner inom en 
organisation. Värderingarna på en arbetsplats kan skilja sig stort bland de anställda. Målet för 
de flesta organisationer är att de tre föreställningsvärldarna, identitet, profil och image ska 
sammanstråla och dela samma bilder och föreställningar vilket modellen nedan24 visar. 
 

 
Figur 4. Förhållandet mellan profil, image och identitet. 

 

Enkelt förklarat ska organisationens kommunikation ha stöd i organisationens verksamhet, 
dess medarbetare samt komplettera och förstärka bra sidor av omvärldens image.25  

                                                 
22Erikson, P. (2005)  
23Larsson, L (2001)  
24 Larsson, L (2001) 
25Falkheimer, J (2001)  
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3.3.2 Image 

”Den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen.”26 

Begreppet image har sina rötter i det latinska språket och det handlar om att imitera och att 
sträva efter. Image definieras av Larsson som den bild en organisation försöker skapa av sig 
själva hos allmänheten. Idag har imagefrågan blivit en alltmer central del i näringslivet då 
människor oftast har en relation till specifika företag och organisationer istället för deras 
produkter. Därför är en god image väldigt viktigt att skapa. Enligt David Bernstein kan image 
definieras som:  

”Nettoresultatet av samspelet mellan alla de erfarenheter, uppfattningar, kunskaper och intryck som                      
människor har av ett företag.”27  

En image har kraft. Den hjälper till att bestämma hur en människa uppfattar en organisation 
eller ett företag. Den bestämmer om organisationen/företaget uppfattas som starkt eller svagt, 
varmt eller kallt, avgör personens inställning, personens benägenhet att köpa dess produkter, 
tro på vad det säger, söka anställning/antagning hos det och så vidare. Om en persons image 
kan uppfylla allt detta så är det inte konstigt att vissa organisationer fokuserar så mycket på 
sin marknadsföring istället för sin verklighet.28 Sammantaget så är det väldigt många faktorer 
som definierar en organisations image:29 

• Produkterna/tjänsterna/idéerna som organisationen producerar 

• Finansiell skötsel och ekonomisk ställning 

• Ledningsfilosofi och ledningsstil 

• Strategisk och innovativ förmåga 

• Personalens stil och uppträdande 

• De påverkansaktiviteter man använder sig av 

• Den fysiska manifesteringen (arkitektur och grafisk stil) 

• Etiskt handlande och samhälls- och miljöansvar 

 

 

 

 
26Larsson, L (2001)  
27Bernstein, D (1985)  
28Bernstein, D (1985)  
29Larsson, L (2001)  
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3.4 Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning i form av uppsatser, litteratur och rapporter kring 
begreppen och sambandet profil och image. Vi har under vår uppsats, förutom diverse 
litteratur, tagit hjälp av en rapport från Göteborgs Universitet som berör profil och image. Vi 
har dessutom tagit del av en undersökning bland studenter på Högskolan i Jönköping på 
uppdrag av studentbussen som berör bland annat profilering. Vidare har vi studerat en C-
uppsats om Science Parks profilering samt uppfattad image bland studenter på Högskolan i 
Jönköping. Avslutningsvis i detta stycke presenterar vi vad denna studie kan bidra med i den 
vetenskapliga miljön som vi och följande tidigare forskningarna berör. 

3.4.1 Göteborgs Universitet - Profil och image 

Rapporten är skriven utifrån ett projekt som handlade om att ge en plattform för ett långsiktigt 
profilerande arbete för Göteborgs universitet. Projektet utgår från verksamhetens perspektiv 
och syftar till att ge en bild av hur Göteborgs universitet upplevs idag och hur denna bild 
inverkar på universitetets förutsättningar. Projektet har arbetat genom en grund av analyser av 
universitetets traditioner, avgörande karaktärsdrag och image. Vi ansåg att denna rapport var 
intressant och relevant för våra undersökningar då rapporten berör samma områden som vi, 
nämligen profilering av ett lärosäte. Vidare så ansåg vi rapporten intressant då de använde sig 
av liknande metod för analys genom deras kategorisering av problemområden samt att en av 
de undersökta grupperna i rapporten var just studenter vid universitetet.30  

3.4.2 Studentbussen 2008 

I syfte att kvalitetssäkra verksamheten har Högskolan i Jönköping sedan 1999 genomfört 
studentundersökningar. Syftet med dessa undersökningar är att mäta studenters upplevda 
studiesituation samt vad studenter har för bild av de tjänster som olika intressenter på skolan 
tillhandahåller. Undersökningen har sedan våren 2002 genomförts via webbaserad 
enkätundersökning. Resultaten av denna studie erbjuder en inblick i vad studenter på de olika 
fackhögskolorna har för uppfattningar kring bland annat Högskolans profilering. Rönen visar 
även på var studenterna kommer ifrån, vilken åldersfördelning som finns, om studenterna är 
positivt eller negativt inställda till fackhögskolan och Högskolan som helhet. Undersökningen 
visar även hur arbetsbelastningen ser ut för studenterna, hur utbildningarna ser ut, huruvida 
utbildningarna är kopplade till näringslivet. Som vi nämnde tidigare behandlar denna 
undersökning Högskolans profilering. Då detta är en av de frågeställningar som ligger till 
grund för vår studie presenteras här Studentbussens resultat. Studenterna fick ta ställning till 
hur viktiga sex omständigheter var när de valde att studera vid HJ. Respondenterna fick välja 
på en sjugradig skala vid beskrivningen. De olika omständigheterna var profilering, närhet till 
bostaden, internationella utbytet, samarbete med näringslivet, rekommendationer samt inte 
antagna någon annanstans.  
 
 
 
 
 
 

 
30 GU (2003) 
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Resultatet av Studentbussens undersökning är intressant i anknytning till vår studie. 
Studenterna fick svara på skalan 1 (helt oviktigt) till 7 (mycket viktigt). Det visade sig att 45 
procent tycker att högskolans profilering var viktig. På Hälsohögskolan var medelvärdet 3,41 
och på Högskolan för lärande och kommunikation 3,72. På Jönköpings tekniska högskola steg 
medelvärdet betydligt till 4,29. Studenterna på Internationella handelshögskolan visar genom 
sitt medelvärde på 5,12 att IHHs profilering var mycket viktig vid val av högskola. 
Medelvärdet för utbytesstudenterna var 5,35 vilket är hela 1,23 skalsteg högre än studenter 
från Sverige.31  

3.4.3 Entreprenörskapscenter eller takeaway pasta 

Den C-uppsats som vi har granskat handlar om Science Park och dess uppfattade image hos 
studenter på Högskolan i Jönköping. Resultatet som redovisas i studien vittnar om att den 
förmedlade bilden från Science Park överrensstämmer till stor del med den uppfattade bilden 
av organisationen bland studenter i Jönköping. Då denna kvalitativa uppsats beskriver 
studenter och deras uppfattade image av en organisation är den ett utmärkt komplement till 
rapporten berörande Göteborgs universitet. Tillsammans ger dessa två arbeten oss en bra 
grund att stå på inför våra metodval, undersökningar och resultatanalys.32  

3.4.4 Bidrag till forskningen 

Dessa tre tidigare forskningar kring ämnet profil och image är de mest intressanta ämnen 
kopplat till denna studie som vi funnit i sökning efter tidigare forskning. De är intressanta 
aspekter för oss att ha i beaktning när vi producerar vår forskning då de berör de begrepp och 
instanser som denna studie gör. Vidare knyter vi ihop säcken och visar på vad denna studie 
kan bidra med i ett vetenskapligt perspektiv kring profil och image. Vi anser att den miljö 
som Högskolan i Jönköping florerar inom då den är en stiftelsehögskola inte tidigare har blivit 
ett föremål för vetenskaplig granskning. Detta vill vi bidra med genom vår studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31http://www.hj.se/dokument/pdf/omoss/studentbussen/studentbussen_vt08_sammanfattning.pdf  
32http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:3592  
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4 Metod 
I metodkapitlet redogör vi för val av forskningsansats. Denna forskningsansats används för 
att komma fram till svar på de frågeställningar som ligger till grund för vår studie. I kapitlet 
redovisas detta val för att sedan gå in på de metoder och procedurer vi använt för insamlande 
av data genom djupintervjuer samt fokusgruppsintervjuer. Resultatsammanställning och 
diskussion redovisas också i detta kapitel. Avslutningsvis redogör vi för metodens giltighet 
och trovärdighet.  

Både den kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet är inriktade på att ge en bättre 
förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner 
handlar och påverkar varandra. Skillnaden är att vi med kvantitativa metoder omvandlar 
informationen till siffror och mängder medan vi som forskare med kvalitativa metoder utgår 
från våra uppfattningar och tolkningar av information.33 

4.1 Kvalitativ ansats 
Vi har i vår studie valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats. Detta för att vi då har möjlighet att 
sätta oss in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes perspektiv.34 
Syftet med vår studie och likaså syftet med kvalitativa metoder är att få bättre förståelse av 
vissa faktorer. I vårt fall handlar dessa faktorer om att undersöka marknadsförares önskade 
profil av fackhögskolor på Högskolan i Jönköping samt studenters uppfattade image av 
densamma. Vi är också ute efter att tolka det material vi fått ut genom djupintervjuer samt 
fokusgruppsintervjuer och inom den hermeneutiska filosofiska traditionen ses tolkning som 
fundamental i den mänskliga tillvaron, vi tillför betydelser till allt vi erfar.35 Tolkning är den 
metod vi tillämpar då vi jämför fackhögskolornas marknadsföring och profil med den 
uppfattade image som studenter har.  

4.2 Djupintervju 
En intervju ska ge data som har en tillförlitlighet och giltighet som gör det möjligt att dra 
användbara slutsatser utifrån ett i förväg bestämt syfte med datainsamlingen.36 Syftet med 
datainsamlingen genom djupintervjuer var att undersöka ett outforskat fält. Detta beskrivs 
som ett av de användningsområden djupintervjuer kan användas till.37 Det outforskade fältet 
är Högskolan i Jönköpings marknadsföringsavdelningar och hur de profilerar sig gentemot 
studenter.  

 
33Holme, I & Solvang, B (1997)  
34Holme, I & Solvang, B (1997)  
35Jarlbro, G (2000)  
36Lantz, A (2007)  
37Esaiasson, P et. al (2003)  
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4.2.1 Intervjuguide 

Vid val av intervjumetod utgick vi ifrån en halvstrukturerad intervju vars struktur 
kännetecknas av att man på förhand har ställt upp huvudfrågor och viktiga teman men utan att 
i detalj avgöra frågornas formulering och ordningsföljd.38 Denna intervjumetod gjorde det 
möjligt för oss att interagera med informanten och ställa följdfrågor för att få en bredd i det 
material som ligger till grund för det analysarbete som presenteras nedan. Vi utgick ifrån 
trattmodellen i konstruerandet av intervjuguiden. Trattmodellen hjälper oss att komma åt de 
mest intressanta aspekterna. Modellen är upplagd så att till en början ställs generella frågor 
om organisationen, dessa handlar bland annat om vilken yrkesmässig bakgrund informanten 
har samt vilka arbetsuppgifter de bedriver på respektive fackhögskola. Sedan smalnar 
frågorna av mot de teman som intervjun är tänkt att svara på.39 Dessa frågor delas upp i två 
huvudtitlar som först berör marknadsföring och sedan profilen. Marknadsföringsfrågorna 
berör bland annat målgrupp, vision samt kanaler inom marknadsföringen. Här ges även 
möjlighet till diskussioner och svar kring respektive fackhögskolas logotyp, varför den ser ut 
som den gör och vad den ämnar förmedla. Profilfrågorna är de som är mest relevanta för 
studiens syfte och behandlar vilken profil respektive fackhögskola kommunicerar till 
studenter, på vilket sätt respektive fackhögskolas profil samspelar med HJs 
marknadsföringsprofil  samt vilken image de tror studenterna har av skolan. 

4.2.2 Urval 

Vid kvalitativa intervjuer är huvudavsikten inte att jämföra enheter utan att få tillgång till 
handlingar och händelser som ses som relevanta för undersökningens problemställning.40 Vid 
studiens djupintervjuer valde vi att intervjua personer som sitter på marknads- och 
informationsavdelningarna på de fyra fackhögskolorna samt på högskoleservice som arbetar 
med hela skolans marknadsföring. Dessa personer arbetar dagligen med att marknadsföra sin 
skola till blivande och nuvarande studenter. Vi gjorde en analys av vilka personer på 
avdelningarna som skulle vara mest passande som informanter för vår studie. Då vi bestämt 
oss för de fyra personerna som vi ansåg satt på mest intressant information kontaktade vi dem 
per mejl. I detta mejl beskrev vi vilka vi var, vad ärendet gällde och vad vår studie innebar. 
Dagen efter sökte vi dem per telefon och lyckades efter vissa omständigheter boka in fyra 
intervjuer. Vi har också för intention att undersöka fackhögskolorna i Jönköpings 
gemensamma marknadsföring och för att göra detta bokade vi in en intervju med Högskolans 
informationschef. Intentionen vid dessa intervjuer var att få en så klar bild som möjligt av hur 

arknadsavdelningarna arbetar med profilering samt hur marknadsföringen till blivande och 
uvarande studenter ser ut. 

m
n
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38Ryen, A (2004)  
39Dowling, G (2001)  
40Ryen, A (2004:77)  
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4.2.3 Resultatsammanställning 

Tillvägagångssättet för att sammanställa materialet i djupintervjuerna utgår ifrån inspelningar 
på diktafon samt anteckningar gjorda på plats vid intervjun. Efter det transkriberades 
intervjuerna för att sedan sammanfattas och kategoriseras enligt Jenssens metod.41 Vi utgick 
från vissa delar av intervjun där frågor och svar som berör och är relevanta för våra 
frågeställningar förekommer och delade sedan in sammanfattningen i tre olika delar för att få 
en lättare överblick. Vi utgick sedan ifrån en sammanfattningsteknik som innebär att vi 
pressar samman långa uttalanden.  
 

”Den väsentliga informationen får inte gå förlorad men samtidigt innebär tekniken att man  
omformulerar långa meningar eller till och med stycken till några korta, koncisa formuleringar.”42  

 
Denna metod kallas för koncentrering. Det koncentrerade materialet formuleras på sådant sätt 
att det återspeglar studiens frågeställningar och syfte. 

4.3 Fokusgrupp 
I den kvalitativa forskningsansatsen som studien utgår ifrån finns det ett otal med metoder för 
att genomföra intervjuer. Vår intention är att undersöka den image som studenter på 
Högskolan i Jönköping upplever av fackhögskolornas marknadsföring. Därför använder vi oss 
av fokusgruppsintervjuer då fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren.43 Ordet fokus initierar att 
diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne.  

4.3.1 Intervjuguide 

Vi har använt oss av en strukturerad intervjuguide vid intervjutillfällena. Den strukturerade 
fokusgruppen kan definieras utifrån två grunder. I det första fallet handlar det om att styra 
frågorna, såtillvida att moderatorn utövar stark kontroll över vilka ämnen som diskuteras. I 
det andra fallet handlar det om att styra gruppdynamiken så att moderatorn kontrollerar 
interaktionen genom att exempelvis få alla gruppmedlemmar att delta lika mycket. 
Vid fokusgruppsintervjuer pekar Viktoria Wibeck på att man bör bygga intervjuguiden utifrån 
fem olika typer av frågor. Dessa är: öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor 
nyckelfrågor samt avslutande frågor.44 Detta är något vi utgått ifrån i vårt metodval och 
utformande av intervjuguide till de fyra fokusgruppsintervjuer vi genomförde. 

 
41Esaiasson, P et. al (2003)  
42Esaiasson, P et. al (2003:296)   
43Wibeck, V (2000)  
44Wibeck, V (2000)  
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4.3.2 Urval 

Utifrån tekniken fokusgruppsintervjuer har vi genomfört fyra intervjuer där vi träffat 
studenter som läser på de fyra fackhögskolorna. Då studiens syfte är att jämföra 
marknadsavdelningarnas profil med den uppfattade imagen bland studenter på 
fackhögskolorna ämnade vi att göra en fokusgruppsintervju per fackhögskola på Högskolan i 
Jönköping. Från början funderade vi om studien skulle använda sig av redan existerande 
grupper eller om vi skulle handplocka personer som antogs vara lämpade för vår studie. Det 
finns för- och nackdelar med att använda sig av redan existerande grupper och Wibeck skriver 
att i somliga fall är alla deltagarna mycket goda vänner och utgör således redan före 
gruppmötet en väl fungerande social enhet, ingen är rädd för att falla in i diskussionen, dels 
underlättas rekryteringen betydligt.45 Vi valde därför ur en bekvämlighetssynpunkt att 
intervjua redan existerande grupper. Från första början övervägde vi om studiens 
fokusgruppsintervjuer skulle göras på de olika fackhögskolornas sektioners styrelser, då de 
sågs som grupper som skulle kunna tillföra mycket i vår studie. Vi avvisade detta förslag med 
tanke på att svaren hade blivit för färgade av de personers driv av engagemang och inte hade 
varit representativa svar och tankesätt för den berörda fackhögskolans studenter. Därmed inte 
sagt att resultaten av fokusgruppsintervjuerna går att generalisera för alla studenter på 
fackhögskolorna. Intentionen med fokusgruppen var att finna intressanta nyanser av de svar 
och tankar som framkom. 

4.3.3 Genomförande 

Intervjuerna med fokusgrupper från Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och 
Kommunikation, Jönköpings Tekniska högskola samt från Internationella Handelshögskolan 
genomfördes med en moderator. Även en observatör medverkade som satt vid sidan av och 
antecknade, observerade samt spelade in intervjun.  
När deltagarna sedan kommer till lokalen är det moderatorns uppgift att få dem att känna sig 
avslappnade. När alla sedan har satt sig är det dags att presenterna studien lite närmare och 
varför de har valts ut, vad materialet ska användas till och varför studien genomförs. 
Deltagarna har här möjlighet att ställa frågor. Det är också viktigt att poängtera att personerna 
kommer avidentifieras och att de inte behöver känna press på att avslöja mer om sig själva än 
de vill. Vidare bör moderatorn också understryka att fokusgruppen inte är ute efter riktiga 
eller felaktiga åsikter, utan att allt vad deltagarna har att säga är intressant.46 Frågor som 
ställdes grundade sig på den intervjuguide vi hade förberett och svaren kom i form av 
diskussion bland fokusgruppens medlemmar. När fokusgruppen var genomförd 
transkriberades det inspelade materialitet. 

 

 
45Wibeck, V (2000)  
46Wibeck, V (2000)  
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4.3.4 Resultatsammanställning 

Tillvägagångssättet för att sammanställa materialet i fokusgruppsintervjuerna utgick ifrån 
inspelningar på diktafon samt anteckningar gjorda på plats vid intervjun. Efter det 
transkriberades intervjuerna för att sedan sammanfattas och kategoriseras på så sätt att vi i 
resultatkapitlet lätt kunde jämföra resultaten med djupintervjuernas svar. Det finns ingen 
speciell metod för att analysera data från fokusgruppsintervjuer.47 Det är istället 
rekommenderat att man använder sig av samma tillvägagångssätt som man använt vid tidigare 
analyser, till exempel djupintervjuer. Så precis som under analyseringen av djupintervjuerna 
utgick vi sedan ifrån metoden koncentrering.48 Koncentreringen var formulerad på så sätt att 
vi lätt kunde jämföra resultaten med resultaten från djupintervjuerna. 

4.3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Inom kvalitativa undersökningar har inte reliabiliteten eller pålitligheten samma centrala plats 
som den har under kvantitativa undersökningar.49 Syftet med kvalitativa studier är att få en 
förståelse kring undersökningsområdet. Problemet med att få giltig information inom 
kvalitativa undersökningar är mycket mindre än inom kvantitativa då vi har en större närhet 
till respondenterna inom de kvalitativa studierna. Dock är inte detta område heller helt 
problemfritt. Som forskare kan det vara svårt att veta hur man ska bete sig gentemot 
respondenten för att få såpass giltig information som möjligt, får vi det genom att vara passiva 
eller aktiva? Den närhet som finns mellan forskare och respondent kan också ge problem, 
respondenten kan undermedvetet bete sig på det sätt som forskaren förväntar sig. Bägge dessa 
problem var något som vi som forskare stötte på under våra fokusgruppsintervjuer. Den faktor 
att respondenterna inte har varit helt okända för oss som forskare gör att vi är medvetna om 
att giltigheten kan påverkas negativt. Men på detta sätt hoppas vi undgå att någon i 
fokusgruppen inte vågar tala ut om ett ämne på grund av att de inte känner sig komfortabla 
med de andra i gruppen. Det kan handla om rädsla eller av artighet att inte genera någon 
annan genom att undvika känsliga ämnen, eller att överdriva för att göra intryck eller övertala 
de andra deltagarna om en viss åsikt.50 Fokusgruppsintervjuernas moderator har också, 
beroende på gruppens aktivitet anpassat sig genom att vara mer eller mindre aktiv, något som 
av vissa kritiker anses som något negativt.51 Dock ska moderatorn i en strukturerad 
fokusgrupp ha stark kontroll över vilka ämnen som diskuteras samt styra gruppdynamiken så 
att han eller hon kontrollerar gruppens interaktion. Så det faktum att moderation i vissa fall 
anpassat sig efter fokusgruppen anser inte vi spela in på undersökningens giltighet. En annan 
åtgärd vi tog för ökad giltighet var att lägga våra fokusgruppsmöten i en lokal och miljö där 
deltagarna inte skulle känna sig ovana och obekväma med, vilket i vårt fall blev ett grupprum 
på biblioteket.52 Valet att använda oss av fokusgrupper innebär att resultaten inte går att 
generalisera för de olika fackhögskolornas studenter. Det handlar om att kartlägga 
förekomsten av olika tankekategorier och öka förståelsen för olika resonemang.53 

 
47Wibeck, V (2000)  
48Esaiasson, P et. al (2003)  
49Holme, I & Solvang, B (1997)  
50Wibeck, V (2000)  
51Holme, I & Solvang, B (1997)  
52Wibeck, V (2000)   
53Esaiasson, P et. al (2003)  
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5 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultaten av våra djupintervjuer samt fokusgruppsintervjuer. Dessa 
redovisas i en sammanfattning av intervjun med indelning av marknadsföring, profil/image 
samt logotypen. Efter varje intervju redovisas även en koncentrering som vi riktar för att 
besvara våra syften och frågeställningar. 

5.1 Djupintervjuer 
Nedan redogör vi för våra fyra djupintervjuer. Informanterna har varit en anställd från 
respektive fackhögskola och dess marknads- och informationsavdelning. Vi har även 
sammanfattat intervjuen med Berit Wall, Informationschef på Högskolan i Jönköping.  

5.1.1 Tomas Bengtsson, IHH 

Tomas Bengtsson har läst om personal och arbetslivsfrågor. Efter detta började han arbeta på 
arbetsförmedlingen där han stannade ett år. Efter det jobbade han med frågor kring public 
relation på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Han arbetade främst med rekryteringsfrågor och 
arbetsrättsfrågor. Efter en sjuårsperiod på Ryhov hamnade han på IHH och började med att 
jobba med internationell studentrekrytering men Bengtsson jobbar numera med hela 
rekryteringsenheten på Internationella Handelshögskolan. 

Marknadsföring 
IHH marknadsför sig via tidningar, både magasin och dagspress. IHH använder sig av radio 
samt en del TV reklam, menar Bengtsson. De åker även på mässor och genomför samt tar 
emot studiebesök. Vidare menar Bengtsson att det området där det läggs ner mest kraft på just 
nu är hemsidan som håller på att utvecklas. De försöker bli bättre på att nå fram till befintliga 
studenter och få dessa att ta masterutbildningar, speciellt då de svenska studenterna ofta inte 
är benägna att ta en master efter sin utbildning. Hela 95 procent av IHHs mastersstudenter är 
internationella studenter. Marknadsföringen gentemot befintliga studenter sker främst genom 
mejl men varje programledare är också ute bland studenter och säljer in programmen. IHHs 
primära målgrupp är helt klart ickestudenter, både folk från Jönköping men även nationellt 
och internationellt menar Bengtsson. Deras primära mål är att fylla sina program och ha de 
mest framgångsrika studenterna. De vill fortsätta att höja kvalitén för de studenter som redan 
studerar på IHH. Konkurrensen inom studentrekryteringen är enligt Bengtsson väldigt tuff.  
 
Profil  
Bengtsson pekar på att just kvalitén är det värde de vill nå ut med, tillsammans med det 
internationella arbetet och möjligheterna som finns med IHH. Det internationella är IHH 
väldigt bra på, vilket de har fått fram genom undersökningar som genomförs varje år. Det 
entreprenöriella är en viktig del, eftersom många som studerar vid IHH är intresserade av att 
starta egna företag. Om man ser på den internationella delen står nog HJ för samma saker som 
IHH, och där ter det sig att IHH har varit lite utav en katalysator menar Bengtsson, likaså i 
den entreprenöriella delen. Genom detta blir det en samställdhet med HJ och det blir bara mer 
och mer på det sättet. Samordningen är bra menar Bengtsson, man är starkare tillsammans 
trots att det ibland kan vara bra att vara sin egen fackhögskola och ha en viss frihet. Han säger 
att han tror att studenterna här har en internationell image av IHH, man träffar hela tiden folk 
från olika länder och i princip all undervisning är på engelska.  
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IHH ses nog som mer profilerad än till exempel HLK, Bengtsson menar även att studenter 
säger att de är från IHH medan studenter på de andra fackhögskolorna säger att de är från 
Högskolan i Jönköping och läser på respektive fackhögskola och program eller kurs. IHH ser 
sig inte som en traditionell högskola utan vill vara nya, framåt och annorlunda gentemot andra 
konkurrerande högskolor. Vidare menar Bengtsson att om man ser till hur pengarna fördelas 
så är deras profil väldigt internationellt betonad. Halva budgeten går till den internationella 
studentrekryteringen. Annars har profilen tett sig att de synts mer kvantitativt än kvalitativt, 
något de arbetar med att förändra. Men dels kostar det väldigt mycket pengar att bygga upp 
partnerskap, sen vet man inte vad det ger, säger Bengtsson.  
 
Logotyp  
Bengtsson har ingen förklaring till vad logotypen står för. 
 

Koncentrering – Profil 
Kvalité och främst det internationella är de värden IHH står för. En viktig del i deras profil är 
det entreprenöriella, det finns många studenter som är intresserade av att starta egna företag 
på IHH. De vill också skilja sig gentemot konkurrerande högskolor med att de är en ny sorts 
högskola och är lite mer framåt, IHH är inte den traditionella högskolan. Det märks väl med 
tanke på hur mycket starkare profilerad IHH är gentemot de andra fackhögskolorna. Självklart 
har de som mål att fylla programmen med studenter samt som tidigare nämnt att höja kvalitén 
på utbildningen ytterligare. 

5.1.2 Anders Wadell, JTH 

Wadell har jobbat med marknadsföring på JTH sedan år 2000. Innan det studerade han på det 
Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan i Jönköping och han 
har alltid gillat att marknadsföra Högskolan och Jönköpings Tekniska Högskola. De är tre 
stycken som sysslar med marknadsföring på JTH och Wadell arbetar med olika 
marknadsföringsprojekt. 
 
Marknadsföring 
JTHs årliga marknadsföring börjar under januari månad genom rekrytering ute på 
gymnasieskolor. De skickar ut kataloger under slutet av december och träffar blivande 
studenter så tidigt som möjligt. Wadell menar att de fungerar som studievägledare på plats när 
de marknadsför. Senare på våren är det öppet hus på JTH och det anordnar Wadell och hans 
kollegor. Under sommaren har de antagna studenterna möjlighet att komma på en kickoff. 
Annars arbetar han mycket med kataloger, både egna och tillsammans med hela HJ. Wadell 
menar att de aldrig skulle kunna lyfta sina utbildningar och ha ett uppslag för varje utbildning 
om de bara hade en gemensam HJ- katalog. Deras broschyrer är väldigt viktiga i 
marknadsföringen, sen kommer givetvis webben mer och mer menar Wadell. Det kommer in 
katalogbeställningar även när det inte är tid att söka. Men han tror att tendenserna har skjutits 
lite mer åt att det går mot webb i och med att det är enklare att gå in och söka via det mediet. 
Vidare sammanfattar Wadell att det är viktigt med kanaler som broschyrer, webb samt att 
mun till mun på fältet är jätteviktigt. Ryktet är också en viktig faktor. Wadell pekar på att han 
tror att det är jätteviktigt vad studenterna tycker om en. Trots att vi i Sverige inte har 
rankinglistor på samma sätt som utomlands är det viktigt att studenterna ser att de har en 
kvalitativ utbildning. Han menar också att de följer ett koncept med deras utbildningar när de 
är ute och pratar med studenter, att pluggar du på JTH får du också ett medvärde på 
utbildningarna. Till exempel så lär du dig inte bara teknik, du lär dig även ledarskap, 
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kommunikation, ekonomi, miljötänkande och att man kan skapa företag. Tekniska högskolan 
i Jönköping kanske inte säger så mycket, gemene man kanske inte vet så mycket vad det 
innebär, men börjar man läsa på lite så börjar man fylla det med mervärde menar Wadell. På 
grundutbildning har de mervärde med i konceptet menar Wadell.  
 
Profil 
När det gäller profil så är det viktigt med ryktesspridningen mun till mun. Mål och visioner 
menar Wadell är viktigt att utgå ifrån att vara ledande i landet och sedan tror han att på sikt att 
JTH måste samarbeta med Chalmers mycket och han tror också att det krävs mycket 
samarbete inom Högskolan i Jönköping. Ibland är det lite spretigt inom HJ och nu senast så 
har till exempel inte internationella studenter från de andra fackhögskolorna kunnat läsa 
kurser på IHH då den fackhögskolan har varit som en stängd vägg. 
Det här med värden och mervärden tror Wadell är viktigt. Värden är också att ha en kvalitativ 
utbildning, studenterna sitter också med och tycker till i branschråd kring utbildningarna. Det 
tror Wadell är viktigt för att faktiskt få med både branschen och studenterna så att man får en 
kvalitativ utbildning. Han tror studenterna tänker mycket på kvalité sen menar han att det här 
med värden att Jönköping som studentstad är viktigt. Wadell tror att korrekthet och ärlighet är 
viktigt i marknadsföringen som till exempel. vi jämför oss aldrig med andra högskolor. 
Wadell menar att det inte bara vill att det ska heta Högskolan i Jönköping utan deras 
fackhögskolenamn är en oerhört viktig del i profilen. I allt material de producerar står det i det 
första de skriver att Högskolan i Jönköping är en stiftelseskola och består av de fyra 
fackhögskolorna. JTH står för kvalité, ärlighet, bra högskola och bra studentliv. 
 
Logotyp 
Varje fackhögskolas logotyp är kopplad till sitt ämne. Wadell tror också att man kommer 
ganska långt när logotypen börjar kunna tala för sig själv. De har byggt upp det här konceptet 
med bågar sedan 1994-1995 och logotypen ses som ett varumärke precis som Chalmers eller 
Kungliga tekniska högskolan. Man känner igen det på något vis menar Wadell och tillägger 
att börja ändra nu helt plötsligt vore dumt. De gjorde en utredning på det, men 
fackhögskolorna ville ha kvar de gamla loggorna. Wadell menar att det viktigaste är att JTH 
har kommit upp på tio års tid och blivit tredje största utbildare av högskoleingenjörer. Att 
komma dit hänger på att studenterna söker sig till dem för att de har bra utbildningar, ett bra 
koncept. Vi utstrålar kvalité menar Wadell. Loggan utstrålar Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Det är ju ändå högskolan i Jönköping och även om vi har olika logotyper så ska 
det ju ändå vara lätt att läsa på de andra fackhögskolorna. Och där har det ju blivit lite bättre 
och sådant märker studenterna menar Wadell. 
 
Koncentrering – Profil 
Korrekthet och ärlighet är två viktiga punkter inom JTHs profil. De anser att det är jätteviktigt 
vad studenterna anser om skolan. Det JTH vill lyfta fram i sin profil är att visa på kvalitén i 
utbildningarna. En kvalitativ teknisk högskola med bra gemenskap, en utbildning som 
garanterat leder till jobb. De utstrålar kvalité, ärlighet, bra högskola och bra studentliv. De vill 
även få ut insikten till studenterna att de får mervärde i sin utbildning på JTH. De lär sig inte 
bara teknik utan även ledarskap, kommunikation, ekonomi, miljötänkande och att man kan 
skapa företag. JTH vill vara den ledande tekniska högskola i landet. De vill även lyfta fram 
insikten om att de är den tredje bästa högskola när det gäller den treåriga 
högskoleingenjörsutbildningen i Sverige. De pekar även på att JTH är ett av de mer 
internationellt erkända lärosätena i Sverige när det gäller utbyte med partneruniversitet. I 
profileringen vill JTH även lyfta fram Jönköping som studentstad och vara noga med att tala 
om att campus ligger mitt i staden. 
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5.1.3 Eva Hulting, HLK 

Hulting har en filosofie kandidatexamen inom det Medie- och kommunikationsvetenskapliga 
programmet och har tidigare arbetat på länsmuseet i Jönköping. Hulting började som 
sekreterare och när hon lämnade museet var hon informationsansvarig där. När 
fackhögskolorna bildades på Högskolan i Jönköping började hon arbeta där som VD-assistent. 
Senare tog hon också över informations- och marknadsföringsansvaret på HLK. Nu arbetar 
hon enbart som informationsansvarig. På HLK arbetar två heltidsanställda som jobbar med 
allting från intern- och extern kommunikation till studentrekrytering. 
 
Marknadsföring 
Hulting börjar med att berätta att den interna kommunikationen riktar de mot befintliga 
studenter samt personal på HLK. Inom marknadsföringen ingår studentrekrytering, webben, 
tryckt material, samt personliga möten på utvecklingsmässor och även när de tar emot 
gymnasieelever genom studiebesök. Det bästa är när man kan få hit dem, menar Hulting. De 
får se miljön på skolan samt träffa studenter. Hulting tillägger att studenterna är jätteviktiga i 
marknadsföringen inte minst som studentambassadörer. 
Deras konkreta mål i marknadsföringen är att öka antalet sökande på HLKs utbildningar, 
vilket är ett mätbart mål. En del i det, berättar Hulting, är att öka kvalitén på de sökande 
studenterna man får. Ett mål är att öka kännedomen om HLK och Högskolan i Jönköping. 
Enligt Hulting ska studentambassadörerna förmedla möjligheten att studera utomlands, 
fördelarna med att studera i Jönköping, högskoleområdet mitt i staden samt 
bostadssituationen. 

Profil 
Hulting menar att HLKs huvudprofilering är lärande och kommunikation. Hon anser att det är 
viktigt med hög kvalité, demokratiska grundvärderingar samt deras interkulturella situation 
och internationella utbyte. Hon pekar också på innovativt tänkande som en viktig del i 
profileringen. När det gäller HLKs profil berättar Hulting att de på HLK har lärande och 
kommunikation som utbildningsalternativ och nu också internationellt arbete, vilket ändå är 
en naturlig del av det internationella perspektivet som finns på HJ i Jönköping. De arbetar 
med att minska uppdelningen på HLK då MKV- och lärarstudenter inte direkt har något 
gemensamt. Den gemensamma nollehandboken samt det nya programmet som har startat på 
HLK är en del av de ingredienser som är en hjälp i integrationen. 
 
Logotyp  
Hulting har ingen förklaring till vad loggan står för men säger att den består av ett träd och då 
tänker man på kunskap och lärande. Den viktiga symboliken i loggan menar Hulting är att de 
andra fackhögskolorna har samhörande loggor vilket visar på att de är en del av Högskolan i 
Jönköping. 

Koncentrering – Profil 
I sin profil framhåller HLK ledorden lärande och kommunikation. De demokratiska 
grundvärderingarna och skolans internationella anknytning med bland annat möjligheter till 
studier utomlands. HLK ska vara en kreativ, innovativ högskola med hög kvalité. HLK ska 
präglas av ett positivt arbetsklimat och det är viktigt att kunna visa upp skolans fina miljöer. 
Man vill också visa föredelarna med Jönköping stad och med ett högskoleområde mitt i 
staden.  
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5.1.4 Oskar Pollack, HHJ 

Oskar Pollack började som lärare på en gymnasieskola. Efter det var han konsult inom data, 
IT och multimedia. Han började på Hälsohögskolan i Jönköping för sex år sedan som 
informatör och fick ansvaret för marknadsdelen under sommaren 2008. Där samarbetar han 
med informatören och studievägledaren. Hans arbetsuppgifter är inom kommunikation, att 
hålla webben uppdaterad, mässor, trycksaker, layout samt foto. 
 
Marknadsföring 
Enligt Pollack är HHJs primära kanal webben och sekundära är kataloger och mässor. Några 
få annonser främst till fristående kurser i fackliga tidningar, yrkesinriktade tidningar 
förekommer också. Internt sker kommunikationen enligt Pollack bara via webben, någon 
enstaka affisch om det är något speciellt som ska förmedlas. 
Om man ser till målgrupp så är de flesta på grundutbildningsprogrammen mellan 18-25, men 
det finns också en stor grupp som är lite äldre som har jobbat inom vården och nu vill 
vidareutbilda sig. I marknadsföringen säger han att det viktigaste är att de jobbar mot mötet 
med människor. Deras utbildningar handlar om att jobba med människor. Han anser att 
fackhögskolans vision inte är fullt förankrad gentemot personal och studenter. Det är något 
man kan sträva efter men det är inget de kommunicerar ut. 
Samarbetet med de andra fackhögskolorna märker han av på flera punkter. Det kan vara i 
projekt där högskoleservice är med och har en samordnande roll men också i spontana 
samarbeten där HHJ och till exempel HLK tycker att det är något evenemang där deras 
utbildningar passar in väldigt bra och då gör något tillsammans. Liksom övriga fackhögskolor 
använder sig HHJ av studentambassadörer för att rekrytera nya studenter. Enligt Pollack ska 
studentambassadörer förmedla vikten av att vilja jobba med människor . Att det är roligt att 
plugga, att HHJ har forskare som undervisar och att de har en anknytning till forskningen 
redan på grundutbildningen. 

Profil 
Enligt Pollack ska den profil HHJ försöker förmedla uppfattas som professionell. Det ska se 
fräscht ut och ska förmedla en känsla av kvalité. I trycksaker har man valt att hålla en hög 
kvalité med exklusiv känsla. Han tror att det är viktigt att ha en bas som bygger på kvalité. 
Men han säger också att känslan av de mänskliga mötena är viktig. Att man möter människor, 
att det är människor och inte maskiner man jobbar med. När han talar om staden pekar han på 
att när de blivande studenterna väljer utbildning, väljer de en ort att flytta till. Det gäller att 
framhålla fördelarna med Jönköping. Det geografiska läget är bra och det finns förbindelser åt 
alla håll.  
Jönköping är en viktig del och sen också att visa högskolan som helhet. Visa att det inte är en 
liten ”pluttskola” utan ett sammanhållet campus med tydliga profiler och att det därmed också 
finns möjligheter att läsa fristående kurser på de andra skolorna. Han tror att studenterna 
känner att de får en utbildning av kvalitet och en utbildning som leder till jobb. Att de känner 
sig klara för att börja jobba när de är färdiga på HHJ. Den internationella anknytningen där 
det är många som åker utomlands tror han påverkar positivt. Studenter kommer tillbaka med 
nya erfarenheter och det kommer inresande studenter med erfarenheter.  Han tror vidare att 
studenterna märker när de söker jobb att deras utbildningar är uppskattade bland 
arbetsgivarna. Han anser vidare att HHJ profilerar sig med en forskningsaspekt. 
 
Logotyp 
Pollack tror att HHJs logotyp ska stå för en sol där den symbolisera glädje och värme. Det 
viktiga är enligt honom att det blir en helhet, mellan de fyra fackhögskolornas olika logotyper. 
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Koncentrering – Profil 
I sin profil vill HHJ framhålla mötet med människor, att arbeta och möta människor. 
Forskningen är en också viktig del med forskare som undervisar och anknyter till forskning. 
HHJ ska ge en utbildning med kvalité och som kan leda till jobb och med utbildningar som är 
uppskattade hos arbetsgivarna. Skolans internationella anknytning är också en viktig punkt att 
förmedla. Materialet som sänds ut ska se fräscht ut, ge en exklusivare känsla men framförallt 
ska det utstråla kvalité. En annan viktig del i HHJs profil är staden Jönköping och dess 
fördelar med bland annat ett bra geografiskt läge. Skolan har ett bra sammanhållet campus 
och det finns en möjlighet att läsa kurser på de andra fackhögskolorna. HHJ är en del av en 
helhet. 

5.1.5 Berit Wall HJ 

Berit menar att målet för henne är att fackhögskolorna ska nå sitt uppdrag i att fylla sina 
platser, hon är med och hjälper dom att fylla platserna. Wall ansvarar för gemensam nationell 
studentrekrytering. HJ har en viss målgrupp de vill nå gemensamt sen har fackhögskolorna 
sina egna målgrupper som de går ut o bearbetar.  

Ugglan i logotypen står för visheten. Det är Pallas Athena- ugglan. Den första logotypen som 
gjordes var IHHs symbol och de andra är gjorda för att följa efter. Olika reklambyråer har 
gjort dem. Hon menar att HJ vill ha fyra fackhögskolor som är otroligt duktiga samt att de 
profilerar sig själva. I högskolans aktiebolag ligger även en tvingande decentralisering menar 
Wall. Jönköping har fyra högskolor och det vill de även att folk ska känna till. Wall menar att 
HJ är en enhet men att även i en enhet har man olika delar. Högskolan i Jönköping hör till en 
av två högskolor i Sverige som fyller sina platser och Wall framhäver att hon är lite kaxig när 
hon säger att något i det de gör måste vara rätt.  

Högskolan i Jönköping har en oerhörd styrka att vara så decentraliserad som de är på grund av 
att de har fyra olika marknadsavdelningar, en för respektive fackhögskola. Hon menar att det 
gäller att kunna se att man arbetar på mer än ett plan.  
 
Wall förklarade att det finns en tydlig uppdelning på Högskolan genom de olika 
fackhögskolorna. Vissa tycker att denna uppdelning är för skarp samtidigt som det arbetas 
med att integrera fackhögskolorna med varandra genom ett projekt som kallas ”ett levande 
Campus”, där de försöker jobba ihop fackhögskolorna. Wall menar att de inte är helt perfekta. 
De jobbar på det utan att försöka ta bort det att det är en styrka. Man måste kunna se att vissa 
saker behöver vi bli bättre på, men vi får inte ta bort allting, säger hon. 
 
Vidare pekar Wall på att det är viktigt att man ser att fackhögskolorna inte är konkurrerande 
verksamheter. Budgeten ligger hos Wall, och rektorn tittar också på det. Rektorns klara 
koppling in i verksamheten ligger i det när det gäller rekryteringen. Rektorn har en koppling 
rätt in i Walls roll som informationschef på högskolan, och han tittar på allt gemensamt 
material på slutet, så att det är godkänt i slutet högst upp. 
 



28 

5.2 Fokusgruppsintervjuer 
Nedan redogörs de fyra fokusgruppsintervjuer som genomfördes i studien. Respondenterna 
har varit studenter från respektive fackhögskola. Det material som presenteras nedan är först 
sammanfattning av fokusgruppsintervjun utifrån det transkriberade intervjumaterialet med 
indelning i marknadsföring, image samt logotyp. Vidare presenteras det viktigaste materialet 
kopplat till vår frågeställning i en koncentrering. 

5.2.1 IHH 

Fokusgruppen läste samtliga fyra på programmet International Management BBA. Gruppen 
innehöll endast män inom åldrarna 22 och 27 år. Gruppen bestod vidare av två svenska 
studenter och två internationella, en från Kina och en från USA. 

Marknadsföring 
Fokusgruppen berättade att de ibland har undervisning som berör IHHs marknadsföring. Det 
kan handla om IHHs mål och visioner och hur skolan försöker nå ut med dessa. Något som 
studenterna använder flitigt är IHHs egna intranät där de får all information. Mejl är även det 
något som används ofta som kanal för information. 

Image 
Gruppens bild av IHH är huvudsakligen den internationella inriktningen, detta tillsammans 
med den entreprenöriella riktningen. Skolan har mycket internationella studenter men 
samtidigt en svensk miljö som enligt gruppen ger en skön mix. Den entreprenöriella delen 
återses i kurser och projekt som oftast ligger väldigt nära företagen. IHH står också för en 
kulturell import enligt gruppen. De anser vidare att skolan har ett bra rykte och är nära att vara 
den bästa internationella skolan i Sverige. Just att skolan är en stiftelse gör att skolan känns 
mer arbetsinriktad, detta tillsammans med den entreprenöriella riktningen. Läget på skolan är 
något som studenterna också trycker på. 

Logotyp 
Fokusgruppen associerar logotypen med EU på grund av färgerna och likheten med EUs 
flagga. En annan association är det internationella utbytet. De kopplar även ihop logotypen 
med framtid då IHHs visioner tenderar att fokusera på framtid enligt respondenterna. 

Koncentrering – Image 
Fokusgruppen säger att de valde att studera på IHH på grund av den internationella 
anknytningen med mycket utbytesstudenter, möjligheten till utlandsstudier samt kurser på 
engelska. IHHs samverkan med arbetslivet och framförallt Science Park var också en viktig 
del. De hade ingen uppfattning om HJ som helhet utan hade bara hört om IHH. Fokusgruppen 
uppfattade de andra fackhögskolorna som intressanta men hade inte fått så bra information 
kring dem innan de blev studenter. IHH fokuserar enligt gruppen på internationalisering och 
entreprenörskap. En bra aspekt som fokusgruppen trodde stod ut bland landets övriga skolor 
var att IHH hade mer praktiska uppgifter kopplade till skolans fadderföretag. Rapporter och 
uppsatser skrivs om riktiga företag och är därmed inte fiktiva. Skolans placering tyckte de 
också var bra med bra möjligheter och förbindelser inför framtiden. I övrigt hade de tilltro till 
att IHH i framtiden skulle nå sitt mål med att bli den mest entreprenöriella skolan. 
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5.2.2 JTH 

Fokusgruppen läste samtliga tre det andra året på Grafisk design. Fokusgruppen bestod av 
endast kvinnor mellan åldrarna 20 och 23 år. Respondenterna kommer både från Jönköping 
samt är inflyttade från andra städer. 
 
Marknadsföring 
Fokusgruppen ansåg att de broschyrer de läst från JTH var snygga, kändes professionella och 
fick utbildningen att verka intressant. Den information de fick från skolan kom genom 
nyhetsbrev på mejlen. Dessa läste de bara ibland om det inte var information från någon 
speciell lärare, då det absolut lästes. Ibland förekom det också mindre mässor i JTHs entré 
men oftast var dessa endast riktade mot ingenjörsprogrammen.  

Image 
Innan personerna i fokusgruppen började studera på HJ associerade de skolan med utseendet. 
Att den ser ut som en nyckel ovanifrån samt att det var ett bra uteliv på studentpuben. Ett 
specifikt ord som de ansåg associerades med JTH var teknik. Om JTH hade de bland annat 
hört att den inte höll samma standard som Chalmers. Att den inte nådde upp i samma nivå 
utbildningsmässigt. Imagen av studenterna på skolan var i fokusgruppen,”töntiga hårdrockare 
och datanördar”. Något som de blev överraskade av när de började studera på JTH var antalet 
kvinnliga studenter som var många fler än de trott. De hade haft en bild av att de nästan bara 
var manliga studenter på JTH. Gruppen kände att skolan försöker förmedla ut att den är en av 
Sveriges bästa, men att det inte känns så när man går där. Det känns som att det finns många 
bättre skolor. Enligt fokusgruppen håller inte föreläsarna en jämn hög nivå vilket drar ner på 
deras bild av skolan. Något som de ansåg vara positivt med JTH är miljöerna som de läser i 
som var väldigt bra och fräscha. I övrigt ansåg gruppen att skolan hade mycket 
utbytesstudenter och att det var bra att det hade tillgång till så mycket tekniska hjälpmedel. 
Vidare ansåg gruppen att studentpuben hade ett bra uteliv och att skolan var fräsch och 
färgglad. En annan bild de hade av HJ var att campus låg mitt i staden detta ansåg de också 
vara bra eftersom det var nära till allt. I övrigt ansåg de att Jönköping var en fin stad med fin 
miljö.  

Logotyp 
Gruppen hade ingen större koll på hur just deras fackhögskolas logga såg ut. De visste vilka 
färger som ingick och att det var en båge men de var inte säkra i övrigt. De ansåg att 
logotypens budskap var svåra att förstå när den var ensam men när alla fackhögskolornas 
logotyper var med förstod man vad den ville förmedla. 

Koncentrering–Image 
Fokusgruppen säger att de valde att studera på HJ och JTH därför att det verkade vara roliga 
program samt att det var lätt att komma in. Det låg nära, mitt i staden och Jönköping har en 
väldigt fin miljö. Även studentlivet hade de hört skulle vara väldigt bra och de kände också 
till att skolan var formad som en nyckel. Utbildningen hade de läst om i broschyrer som de 
beskrev kändes professionella och av god kvalité. Fokusgruppen ansåg vidare att JTH hade 
väldigt bra lokaler och miljö. Tillgången till teknisk utrustning var något de såg väldigt 
positivt på. Studenterna anser att JTH försöker få ut en bild av att de är en av Sveriges bästa 
tekniska högskolor men att det inte känns så när man går på skolan. Fokusgruppens bild av 
JTHs studenter var att det var ”datanördar” och ”hårdrockare”. 
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5.2.3 HLK 

Fokusgruppen läser samtliga fem på det Medie- och kommunikationsvetenskapliga 
programmet. Både män och kvinnor ingick i fokusgruppen med skilda åldrar mellan 20 och 
25 år vilket ger en bredd i gruppens svar. Respondenterna kommer från olika städer runt om i 
Sverige. 

Marknadsföring 
På frågan om vilken marknadsföring studenterna på HLK tar emot från skolan var den 
gemensamma uppfattningen att all information kommer genom en stor mängd massmejl. 
Dessa mejl öppnas inte alltför ofta och läses mycket sällan av fokusgruppens medlemmar. På 
HLK är affischer, planscher och kurskataloger vanligt förekommande kanaler som används 
för att nå ut till dem som studenter ansåg fokusgruppen. De är tvungna att besöka hemsidan 
lite då och då för att kolla schemat till exempel, där sker det även en del marknadsföring 
enligt gruppen. Vidare menade respondenterna att något som HJ verkligen pushar på i deras 
marknadsföring är att de är stiftelsehögskolor och ligger närmare företag än andra 
konkurrerande högskolor. Den entreprenöriella biten tillsammans med internationaliseringen 
är det som kommuniceras. 

Image 
En viktig anledning vid valet att studera vid HLK i Jönköping var enligt respondenterna 
skolans internationalisering och den entreprenöriella framtoningen, möjligheterna för 
utlandsstudier är väldigt bra och den praktik som erbjuds av HLK var även det något som sågs 
som väldigt positivt. Något som framgick under intervjun var att gruppen hade en bild av HJ 
som en enhet och inte ett campus med fyra olika högskolor innan de började studera här, detta 
har dock ändrats väsentligt under deras studietid på HLK. Vid frågan om vad de associerade 
med HJ innan de började studerade där, pekade fokusgruppen på det gemensamma campus. 
Vidare svarade de att campus verkade ligga väldigt fint, mitt inne i staden men ändå med en 
närhet till vatten. Något som konfunderade gruppen var hur Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga utbildningen i Jönköping pushar på att den är bäst i Sverige, de 
har själva aldrig tagit del av det ryktet. Under respondenternas studier har bilden av HLK 
ändrats till det bättre, mest tack vare arbetsmiljön och Jönköping som studentstad. Däremot 
har bilden av deras utbildning försämrats, mest på grund av kvalitén på lärarna som inte är 
den bästa. En väldigt intressant aspekt som kom fram under intervjun var att studenterna på 
HLK har en gemensam uppfattning om att HJ fokuserar väldigt mycket på IHH och lätt 
glömmer bort de andra skolorna, detta trots att IHH är ett, enligt fokusgruppen, mycket 
starkare varumärke i sig. Vid praktiksökning måste HLK studenter förklara vad de studerar, 
det räcker inte med att säga att de studerar Medie- och kommunikationsvetenskap eller 
Lärarprogrammet på HLK. Detta medan studenter på IHH klarar sig med att säga att de 
studerar på IHH. Slutligen vid frågan om gruppens bild av HJ samt HLK är de gemensamma 
begreppen: Bra läge, expansiv, internationell, entreprenöriell samt en bra närhet inom 
campus. 

Logotyp 
Vid frågan om gruppen kunde beskriva HLKs logga var detta inget problem. Hela gruppen 
hade i princip koll på alla fackhögskolornas logotyper. De ansåg vidare att HLKs logga är 
något missvisande då den i princip bara representerar Lärarprogrammet med kunskapens träd. 
Det finns inget i loggan som representerar MKV programmet. Detta förvånade dock inte 
gruppen då de som MKV studenter på HLK alltid känt att Lärarstudenterna prioriteras högre. 
De känner sig lite utanför inom HLKs väggar. 
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Koncentrering – Image 
Enligt fokusgruppen stod HLK främst för internationalisering och detta var även en stor 
anledning till valet av skola för studenterna. Tätt efter internationaliseringen så hade 
studenterna den entreprenöriella delen som en stark bild av HLK. Den praktik som erbjöds på 
MKV programmet var tillsammans med den internationella aspekten en viktig del i val av 
skola och utbildning. Enligt fokusgruppen var arbetsmiljön på HLK väldigt bra och en stor 
anledning till varför de trivdes på HLK. Fokusgruppen uppfattade att i all marknadsföring 
fokuseras det på att HJ består av  fackhögskolor och att HJ är en stiftelsehögskola 

5.2.4 HHJ 

Fokusgruppen läste samtliga tre det tredje året på sjuksköterskeprogrammet. Både män och 
kvinnor ingick i fokusgruppen med skilda åldrar mellan 21 och 32 år vilket ger en bredd i 
gruppens svar. Respondenterna kommer både från Jönköping samt är inflyttade från andra 
städer. 
 

Marknadsföring 
Vid frågan varför fokusgruppen började studera på hälsohögskolan svarar de att de bland 
annat att de utgick ifrån vilken stad det var. Tanken över skolan var inte lika stor som tanken 
över vilken stad det gällde. Gruppen svarade även att de valde att läsa på högskolan då de 
redan bodde i staden och högskolan i Jönköping var då ett självklart val. Fokusgruppen 
pekade på att HHJ inte marknadsför sig lika mycket som resten av högskolan och syftar till 
arbetsgivarmonopolet som kan påverka den mindre graden av event och marknadsföring på 
skolan. Landstinget anställer de som utbildas på HHJ. Mejl samt hemsidan är de kanaler som 
används i marknadsföringen gentemot studenterna. 
 
Image 
På frågan vad de associerade med hälsohögskolan innan de blev studenter blev svaren att den 
inte var särskilt estetiskt eller geografiskt tilltalande då byggnaden är k-märkt och utstrålar 
tidigt sjuttiotal samt att den ligger lite avsides på Campus i Jönköping. Fokusgruppen menade 
att bilden av HHJ är att där läser småtjejer i 20 års åldern. Gemensamt för hela gruppen är att 
Hälsohögskolan består av procentuellt fler tjejer än övriga högskolan. De lyfte även fram 
känslan av att det är lite varmare stämning och att de jobbar närmre varandra vad gäller lärare 
och student på HHJ. Gruppen ansåg att de jobbar mycket i grupp och att samarbetet är viktigt 
i utbildningen. Det läggs mycket fokus på vetenskap på HHJ. Fokusgruppen ansåg att 
Hälsohögskolan vill utbilda bra kompetent vårdpersonal i de berörda områdena med kvalitet. 
Närheten mellan lärare och student är något som HHJ är duktiga på enligt fokusgruppen. De 
menade även att en fördelaktig resurs på HHJ är att studenter kan lägga upp kurserna hur de 
vill med mycket valbara kurser. Ytterligare benämningar av den image som dessa studenter i 
fokusgruppen lyfte fram var forskning, frihet, människovårdande yrken. De pekade på 
gemenskapen som råder på HHJ samt att de har hög vetenskaplig inriktning. 

 
Logotyp 
Fokusgruppen kände inte till loggan som symboliserar HHJ, men antog att den står för 
solsken.  
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Koncentrering–Image 
Fokusgruppen image av HHJ är att de vill utbilda kompetent vårdpersonal i de områdena som 
erbjuds samt att göra det i utbildningar med kvalité.  
Fokusgruppen anser att de värden som HHJ står för är samarbete och arbete i grupp. Detta av 
den anledningen att det ofta ser ut så på de arbetsplatser som de kommer hamna på i framtida 
yrken. Det är ofta flera som ska hjälpas åt för att lösa en uppgift. De ansåg även att den 
vetenskapliga biten ligger i fokus på HHJ. När de kommer ut i arbetslivet kommer de enligt 
fokusgruppen inte arbeta med vetenskaplig forskning som de fått kunskap om i sin utbildning. 
Gemenskap är ett begrepp som speglade den image studenterna hade av HHJ och som var 
genomgående i fokusgruppsintervjun. 
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6 Diskussion 
Nedan följer diskussioner, baserade på resultaten, om vardera fackhögskola och dess profil, 
image samt jämförelser kring korrespondensen mellan dessa. Utifrån de avgränsningar vi 
gjort, där vi utesluter fackhögskolornas identitet, har vi använt oss av en modifierad variant 
av Larssons modell för att diskutera kring korrespondensen mellan de olika fackhögskolornas 
profil och image.  

6.1 Diskussion IHH 

6.1.1 IHH – Profil 

Profilen handlar som tidigare nämnt om den bild en organisation vill förmedla av sig själv till 
omvärlden. I detta fall är det profilen av Internationella Handelshögskolan i Jönköping vi har 
undersökt. IHH försöker i sin profil först och främst få fram internationalisering och kvalité. 
Internationaliseringen kan återses direkt om man bara kollar på den kulturella fördelningen av 
studenterna vid IHH. De flesta kurserna går helt på engelska och en stor del av se studerande 
är internationella utbytesstudenter. Den entreprenöriella fokuseringen märks i undervisningen 
och detta gör IHH till en unik fackhögskola på HJ. Det är inte många handelshögskolor som 
ligger så nära företagen som IHH gör. Men framförallt är det inom positioneringen som IHH 
sticker ut som utbildningsplats i Sverige, detta i och med deras målsättning som är att bli den 
ledande skolan i Sverige inom sitt område. Faktorn att det är en stiftelse leder till att IHH inte 
bara är en handelshögskola i mängden utan en unik handelshögskola. Målet att vara ”top of 
mind” hos intressenterna tillsammans med deras tydliga marknadsposition som internationell 
handelshögskola gör att de uppfyller en av Erikssons punkter (se 3.3.1), för en bra profil. 
Skolan vill även skilja sig från andra handelshögskolor genom att vara nyskapande och mer 
framåt än konkurrenterna. Att skilja sig från mängden och skapa något unikt med sitt 
varumärke är även det en av Erikssons punkter vilket presenteras i studiens teoretiska 
utgångspunkter. Tack vare sin starka profil har IHH skapat sig en stark märkesidentitet. Ett 
tydligt exempel på detta hämtar vi från fokusgruppsintervjun med studenter från HLK: 

”Jag tror det är för att inne på IHH, de har en vinst i att presentera sig "jag kommer från 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping", hellre än att säga jag kommer från 
Högskolan i Jönköping. IHH är starkare för de än HJ. Men för alla andra fackhögskolor är 
HJ starkare än till exempel HLK.” 
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6.1.2 IHH – Image 

Image handlar som vi tidigare nämnt om den bild omvärlden har av en bestämd organisation. 
I vår studie har vi valt att undersöka den bild studenter har av respektive fackhögskola. 
Organisationen i detta fall är Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Det underlag vi 
har utgått från när den uppfattade bilden ska stipuleras är den fokusgruppsintervju vi gjort 
bland studenter på IHH. Vi såg det mycket positivt att fokusgruppen bestod av både 
internationella samt svenska studenter vilket ger en ärlig bild av imagen bland IHHs 
studenter. Detta på grund av att ett antal hundra studenter kommer ifrån andra länder än 
Sverige. Genom koncentrering framkom det att bilden studenter har av fackhögskolan är att 
den är internationellt samt entreprenöriellt inriktad. Att den är en av de bästa inom sitt område 
i Sverige. Skolan ligger enligt studenterna bra till både geografiskt och centralt i Jönköping. 
Den image som framkom i fokusgruppsintervjun visar att studenterna på IHH känner väl till 
fackhögskolans logotyp och de anser att den står för det internationella. De ansåg även att den 
ger en känsla av ekonomi samt att den leder tanken in på Europeiska Unionen med dess 
stjärnor. IHHs visioner om framtiden var även något som visade sig i fokusgruppens bild av 
logotypen och fackhögskolan. Detta visar på att studenterna har en genomtänkt bild av vad 
fackhögskolan står för och vad den försöker kommunicera. Fokusgruppen visade också på att 
de har en bild av IHH som Högskolan i Jönköpings ansikte utåt. Studenterna i fokusgruppen 
hade inte hört något om Högskolan i Jönköping som helhet innan de började studera där utan 
har främst tagit in information kring IHH. Studenterna på IHH har alltså en bild av att de 
studerar på IHH och inte främst på HJ. Detta visar på en tydlig image av tillhörighet med 
IHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.3 IHH – Jämförelse profil & image 

 

 

 
Figur 5. Förhållande profil och image på IHH. 

 
 

En tydlig tendens i vårt insamlade material är att IHHs profil samt imagen bland studenterna 
samstämmer på en del punkter. Det mest tydliga är hur den internationella samt 
entreprenöriella inriktningen i profileringen återfinns i studenternas image av IHH. Då dessa 
två punkter är det IHH trycker mest på i sin marknadsföring anser vi att de lyckats väl med sin 
profilering. En annan tendens vi ser är hur både profil och image korresponderar på frågan om 
hur IHH står sig gentemot HJ som helhet. Studenterna i fokusgruppen hade vid sökandet av 
utbildning bara hört talats om IHH och inte att högskolan var en del av ett campus där tre 
andra fackhögskolor figurerar. Under djupintervjun med Tomas Bengtsson vid IHH framgick 
det att det är ett medvetet val av IHH att profilera sig utanför HJ till viss del, just för att deras 
varumärke är så pass starkt. Genom detta har IHH lyckats skapa en stark märkesidentitet 
bland sina anställda och studerande. 

En mycket intressant aspekt är hur IHH i sin profil inte väljer att inrikta sig på det geografiska 
läget av högskolan, något som skulle kunna vara en väldigt stark konkurrensfördel. Samtidigt 
väljer IHH att inte fokusera speciellt starkt på att de är en stiftelse. Dessa två faktorer tror vi 
beror på deras redan starka profil och märkesidentitet, de har inget behov av att inrikta sig på 
något ytterligare än den internationella samt entreprenöriella prägeln där de är bland de 
främsta i landet. Dock så anser vi att IHH tillsammans med dessa två delar samtidigt borde 
styrka sin profilering med det geografisk tilltalande läget av högskolan samt att den ligger på 
ett campus som innefattar tre andra fackhögskolor där studenterna har möjlighet till 
kompletterande studier och kurser, just för att öka sina konkurrensfördelar.  
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6.2 Diskussion JTH 

6.2.1 JTH – Profil 

Jönköpings tekniska högskola vill först och främst stå för kvalité. Deras utbildningar ska ses i 
högsta grad som kvalitativa och de ska leda till jobb direkt efter utbildningen. I 
positioneringen vill JTH vara den ledande tekniska högskolan i landet och man lyfter gärna 
fram att man idag är den tredje bästa högskolan när det gäller treårig ingenjörsutbildning 
vilket Wadell pekar på under djupintervjuen. I likhet med IHHs profil, har JTH genom detta 
lyckats med en tydlig marknadsposition, de vet hur pass bra skolan anses vara och trycker på 
detta i sin marknadsföring. JTH anser att den interna märkeslojaliteten är väldigt viktig, att 
studenterna tycker om sin skola, talar gott om den samt att det är bra sammanhållning och ett 
starkt studentliv på JTH. I de teoretiska utgångspunkterna (se 3.3.1), ser vi att Eriksson  
påpekar  att studenterna och de anställda ska ”leva” organisationen och varumärket, något 
JTH arbetar mycket med genom den interna märkeslojaliteten. Skolans centrala läge är också 
det något som tas upp vilket leder till starka konkurrensfördelar. För att särskilja skolan från 
konkurrenter trycker JTH starkt på det internationella utbytet med flertalet partneruniversitet 
som något unikt. 

6.2.2 JTH – Image 

Den image som framkom bland studenterna i fokusgruppen på Jönköpings Tekniska 
Högskola kring fackhögskolan var dels läget. Skolan och Campus ligger mitt i Jönköping 
vilken de även menade har en fin miljö. Innan de började studera såg de på JTH som en 
fackhögskola med hög kvalité och professionalism. Detta grundade de på broschyrer samt 
hemsidan som de hade tagit del av i informationssökandet. Bilden bland studenterna hade 
förändrats till det sämre efter att de blivit studenter på JTH. Detta beror på att de som 
studenter har bildat sig en uppfattning som grundar sig på fler faktorer än enbart den fysiska 
manifesteringen som Larsson tar upp i sin bok (se 3.3.2). Studenterna hade erfarenheter av 
föreläsare som inte håller jämn hög nivå. Detta fenomen tar Larsson upp och kallar det 
ledningsfilosofi och ledningsstil. Studenterna pekar på att JTH försöker visa på att de är en av 
Sveriges bästa inom sitt område men de menade även att fallet inte är så enligt dem. När det 
gäller image måste vi vara på det klara med att dessa svar och tankegångar vi fått fram genom 
fokusgruppsintervjuer endast ger en fingervisning av vad studenter på JTH har för bild av sin 
fackhögskola. Image pekar i detta fall på en del negativa punkter som de har upplevt av JTH. 
Enligt Bernstein är det mycket som kan spela in på vad nettoresultatet blir av samspelet 
mellan uppfattningar, erfarenheter, kunskaper och intryck av organisationen som i detta fall är 
JTH.54 Studenterna menade också att skolans lokaler och miljöer var tillfredställande och 
tilltalande vilket är en tydlig image. 

 

 

 

 

 

 
 

54 Bernstein (1985) 



 

 

6.2.3 JTH – Jämförelse profil & image 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 6. Förhållande profil och image på JTH.
 

 

I studiens material som rör JTH har vi funnit en viss korrespondens mellan profil och image. 
Vi finner att JTHs professionella och kvalitativa profil samstämmer med studenternas 
uppfattade image. Denna korrespondens tror vi återfinns till stor del mest på grund av de 
andra samstämmande faktorerna som berör arbetsmiljön, campus läge samt miljön kring 
campus. Vi tror att den miljö studenterna vistas i till stor del skapar deras image, detta med 
tanke på att mycket tid spenderas i skolan vid sidan av undervisningar.  

En intressant aspekt är att JTH ser sig själva som en av de ledande tekniska högskolorna i 
Sverige vid högskoleingenjörsutbildningar samtidigt som studenterna inte alls har denna bild 
av skolan. Anledningen till detta tror vi är att JTH just är EN av de ledande tekniska 
högskolorna i Sverige. De två andra som ligger före JTH på topp tre listan är Kungliga 
Tekniska högskolan och Chalmers. Dessa två högskolor är mer allmänt kända och mer 
välrenommerade än just JTH, detta tror vi spelar en stor roll för formningen av studenternas 
image. 

Den största anledningen till att den entreprenöriella prägeln inte återses i imagen tror vi beror 
på att JTHs mängd av företagskontakter bara ger möjlighet till ett fåtal av studenterna att ta 
del av dessa. Med tanke på att vi inte kan dra några generella slutsatser av våra 
fokusgruppsintervjuer så finns det en möjlighet att de studenter som vår fokusgrupp bestått 
av, inte har fått möjlighet att ta del av JTHs företagskontakter och på detta sätt inte ser 
entreprenörskap som en del av JTHs profil.  

Anledningen till att studenterna vid JTH inte ser den internationella prägeln i sin skolas profil 
tror vi beror på deras fysiska närhet till IHH. Studerande vid JTH tror vi förknippar 
internationalisering med IHH vid första association på  frågan om en internationell inriktning. 
I JTHs studenters fall kan det vara lätt att förbise sin egen fackhögskolas möjligheter med 
närheten till IHH vars märkesidentitet till största del består av internationalisering.  
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6.3 Diskussion HLK 

6.3.1 HLK – Profil 

I HLKs profil går det att finna en del av de punkter som organisationer bygger en profil av.55 
Kärnvärdena för HLK är lärande och kommunikation och där kommer också de demokratiska 
grundvärderingarna in. HLK profilerar sig som en kreativ skola med hög kvalité. Här trycker 
man också extra på den starka internationella anknytningen och möjligheter till utlandsstudier 
som något unikt. Vidare strävar HLK efter att skolan ska präglas av ett positivt arbetsklimat i 
trevliga miljöer vilket i sin tur kan leda till en intern märkeslojalitet. Målet är att studenterna 
ska trivas i sin omgivning under studietiden och på så sätt ta till sig HLKs identitet och ”leva” 
varumärket. Jönköping som stad är också en viktig del i profileringen, detta tillsammans med 
skolans centrala läge i Jönköping är något HLK försöker förmedla ut. Detta ger i sin tur starka 
konkurrensfördelar. Den entreprenöriella inriktningen genom praktik är även det en stark 
fördel inom profileringen. 

6.3.2 HLK – Image 

HLKs märkesidentitet är en logga med en båge som innehåller en bild av ett träd med frukt 
på. Denna märkesidentitet är något som de studenter vi använde oss av i fokusgruppen på 
HLK hade full koll på. De ansåg att bilden syftade till kunskapens träd och menade samtidigt 
att den var missvisande för vad hela HLK står för. De höll med om att HLK står för kunskap 
men det syftar för mycket mot Lärarprogrammet som finns på HLK. De ansåg att även 
kommunikation samt utbildningen Internationellt arbete borde förmedlas genom loggan. 
Fokusgruppen vi intervjuade på HLK menade att internationaliseringen samt den 
entreprenöriella framtoningen var den image de hade av HLK. De pekade även på att campus 
har ett fint läge då det ligger inne i staden samtidigt som det har en närhet till vatten. De 
menade att deras bild av HLK har ändrats till det bättre under deras studietid. Detta berodde 
på arbetsmiljön samt Jönköping som studentstad. Studenterna talade även om VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning) och menade att det var en positiv del i utbildningen vilket 
öppnade för möjligheter till kontakter ut i arbetslivet. De visade på att produkterna och 
idéerna som organisationen HLK erbjuder är av bra kvalité. Det som lyftes fram som 
svagheter var en bristande kvalité bland lärarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
55Erikson, P. (2005)  



6.3.3 HLK – Jämförelse profil & image 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 7. Förhållande profil och image på HLK.

 

 

Vi ser en tydlig korrespondens mellan HLKs profil och den av studenterna uppfattade imagen. 
De största anledningarna till att respondenterna i fokusgrupperna valde att söka till HLK var 
just möjligheterna till utlandsstudier och den praktik som erbjöds. Den internationella och 
entreprenöriella inriktningen i profileringen anser därför vi att de har lyckats väl med då den 
korresponderar med den uppfattade imagen. Vidare nämnde fokusgruppen campus 
geografiskt tilltalande läge samt ett positivt arbetsklimat som en positiv bild de hade av HLK 
samt HJ som helhet, något som både HLK och HJ trycker på starkt inom sin marknadsföring. 
Detta anser vi kan leda till en stark märkeslojalitet då den fysiska manifesteringen stärker 
studenternas image av HLK och möjligheterna till att studenterna ”lever” varumärket HLK 
blir större (se 3.3.2). 

Det finns dock en viss diskrepans inom profil och image på HLK. En tydlig värdering som 
högskolan står för är ”demokratiska grundvärderingar”. Detta ser vi som en missvisande bild 
när vi jämför med vad fokusgruppen reflekterade kring. De hade bilden av att HLK är 
uppdelat mellan de två utbildningarna Lärarprogrammet och det Medie- och 
kommunikationsvetenskapliga programmet: 

 ”Jag trodde att fördelningen skulle vara mer jämn i prioriteringen på HLK mellan 
Lärarprogrammet och Medie- och kommunikationsvetenskap som fallet riktigt inte är, det 
ligger ett stort fokus på lärarprogrammet.”  

Anledningen till att detta är fallet tror vi beror på att Lärarprogrammet innefattar mer 
studenter än det Medie- och kommunikationsvetenskapliga, därför läggs naturligtvis mer 
resurser på Lärarprogrammet. Dock kan värderingen inom profileringen om ”demokratiska 
grundvärderingar” falla genom detta faktum.  
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6.4 Diskussion HHJ 

6.4.1 HHJ – Profil 

HHJ vill att deras utbildning ska stå för kvalité. I deras profil framhålls mötet med människor 
som något viktigt, detta kan vi återknyta med den plats studenterna ämnar hamna inom efter 
utbildningen, nämligen sjukvården. Även forskningen anses vara en viktig del i vad HHJ står 
för, detta med tanke på att undervisningen oftast återknyter till just forskning. HHJ vill dels 
förmedla sin internationella anknytning då mycket utbytesstudenter studerar på HHJ samt 
möjligheterna till utlandsstudier. Man använder sig också av Jönköping som stad i sin profil 
med dess geografiska fördelaktiga läge. Vidare fokuserar skolan på att HHJ är en del av HJ, 
till skillnad från IHH som hellre påvisar att IHH är HJ. Detta tror vi beror på en svagare 
profilering av HHJ samt att de ser ett samarbete med de andra fackhögskolorna under HJ som 
något positivt. Detta kan ses som negativt då HHJs märkesidentitet inte blir lika stark. Istället 
spelar HHJ på att det finns ett väl sammanhållet campus med möjligheter till breddning av 
sina studier. Detta gör dem unika gentemot konkurrerande skolor. De fokuserar alltså 
marknadsföringen starkt mot att HHJ är en del av HJ som i sin tur agerar ansiktet ut. Något 
som HHJ lyckas väl med är den interna märkeslojaliteten, gemenskapen på skolan är en viktig 
punkt inom deras profil. Vi anser att den interna märkeslojaliteten är speciellt viktig för HHJ 
då deras marknadsposition inte är den starkaste. De fokuserar starkt på existerande studenter 
vilka sedan genom ”word of mouth” sprider ett positivt rykte kring HHJ. 

 

6.4.2 HHJ – Image 

Den bild studenterna på Hälsohögskolan i Jönköping hade av sin fackhögskola var att skolan 
ville utbilda kompetent vårdpersonal inom de områden som erbjuds samt att göra det i 
utbildningar med kvalité. Den bild de hade av högskolan var att den vill ge kvalité i 
utbildningen. De menade även att det fanns en viss närhet mellan lärare och student på HHJ. 
Uppfattningen av fackhögskolan var även att den bestod av en relativt ful byggnad då den är 
k-märkt och utstrålar tidigt 70-tal. Studenterna menade även att deras fackhögskola låg lite 
avsides på Campus i Jönköping. Studenter på HHJ har möjligheter att lägga upp kurserna fritt 
och har stor möjlighet att påverka sin utbildning. Fokusgruppen hade en bild av att HHJ stod 
för forskning och vetenskaplig anknytning. De ansåg att det blev för mycket vetenskaplig 
fokus i deras utbildningar och att det inte var det som efterfrågades på arbetsplatser där de 
kunde tänka sig att arbeta framöver. Gruppen pekade även på en image av att studenter på 
HHJ ofta uppmuntras att arbeta tillsammans och att gemenskapen är viktig i utbildningen. Det 
vi kan utläsa av dessa svar är att gruppen har en tydlig bild av vad HHJ försöker förmedla. 

 

 

 

 

 

 

 



6.4.3 HHJ – Jämförelse profil & image 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 8. Förhållande profil och image på HHJ.

 

 

I studiens material som rör HHJ har vi funnit en viss korrespondens mellan profil och image. 
Vi finner att kvalitén som HHJ står för väl stämmer överrens med studenternas uppfattade 
image. Vidare så samstämmer HHJs profil mot forskning överrens med studenternas bild av 
HHJ. Just denna punkt är dock en image studenterna har byggt upp under studierna vid HHJ. 
Innan deras tid på HHJ var bilden att de skulle få genomföra mer praktiskt arbete under sin 
studieperiod. Därför särskiljer sig korrespondensen mellan profil och image här mellan tiden 
innan påbörjad utbildning gentemot den under pågående utbildning. Något vi ser som en 
negativ faktor då marknadsföringen först och främst berör studentrekryteringen.  

Vi ser vidare att gemenskapen och möten med människor är något som både profilen och den 
uppfattade imagen har gemensamt. Anledningen till att denna korrespondens uppstår tror vi 
främst beror på den yrkesgrupp studenterna utbildar sig till inom, nämligen sjukvården. Att 
redan under utbildningstiden arbeta utifrån dessa värden tror vi ger HHJ och dess studenter 
stora konkurrensfördelar. 

En intressant punkt vi fann under fokusgruppsintervjun var hur studenterna känner sig utanför 
på grund av HHJs geografiska läge. De känner sig som en egen högskola och inte som en av 
fyra högskolor under HJ. Detta samtidigt som att HJJ profilerar sig genom att trycka på hur 
väl beläget campus är, samt hur HHJ är en del av en helhet. En uppenbar brist i målet med att 
samställa profilen med imagen. För att förbättra bilden av HHJ som en enhet i en helhet tror 
vi att en eventuell lösning ligger i att starkt uppmuntra egna studenter att läsa fristående 
kurser på någon eller några av de andra fackhögskolorna på Högskolan i Jönköping.  
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6.5 Slutsats 
Enligt Eriksson stämmer sällan den bild en organisation vill ha av sig själv överrens med den 
bild omvärlden upplever.56 En fullständig korrespondens mellan profil och image är oftast en 
omöjlighet och detta är något som även vi upplevt under studiens gång, ingen av 
fackhögskolorna har lyckats fullt ut med att frambringa en profil som består av samma 
variabler som dess image. Vardera fackhögskola har minst ett område där den uppfattade 
imagen skiljer sig gentemot profilen. IHH trycker inte på campus tilltalande geografiska läge i 
sin profil. JTHs profilering skiljer sig gentemot imagen genom att de framhåller att de är en 
av de ledande tekniska högskolorna i landet samtidigt som studenterna inte alls har denna bild 
av JTH. HLK har ett problem i sin profil då det figurerar bland annat två helt skilda 
utbildningar på skolan. De demokratiska grundvärderingar HLK trycker på, uppfattas inte av 
studenterna då skolans resurser anses vara ojämnt fördelade mellan de två utbildningarna. 
Slutligen har HHJ ett problem med att skolan ligger utanför campus vilket resulterar i att 
studenterna känner ett visst utanförskap, detta samtidigt som HHJ profilerar sig som en del av 
en helhet under ett gemensamt campus. 

Vidare har vi dock under våra undersökningar fastnat för två frekvent återkommande begrepp, 
internationell och entreprenöriell. Dessa två begrepp är något som alla fyra fackhögskolor 
trycker på mer eller mindre i sin profil, samtidigt som den internationella samt 
entreprenöriella aspekten till stor del färgade studiens fokusgruppsintervjuer. Antingen var 
dessa två begrepp grunderna för studenterna vid val av utbildning eller så blev studenterna 
under studietiden väl medvetna om deras essentiella roll för de olika fackhögskolornas 
marknadsföring. Detta genom möjlighet till utbytesstudier, verksamhetsförlagd utbildning 
samt verksamhetsnära utbildning. Under diskussionskapitlet framgick det att korrespondensen 
mellan profil och image inte är absolut med tanke på dessa två begrepp. Vi anser ändå att det 
är på just dessa punkter de fyra olika fackhögskolorna har lyckats med sin profilering. 
Avslutningsvis i denna studie vill vi belysa vad Högskolan i Jönköping som en enhet står för: 

 

Minst fyra skäl att välja Högskolan i Jönköping:57 
• Högskolan i Jönköping är en av de bästa i Sverige på internationellt studentutbyte. 

• Vi uppmuntrar entreprenörskap och ger våra studenter stöd och inspiration till att starta eget. 

• Vi ger nära kontakt med arbetslivet genom fadderföretag och verksamhetsförlagd utbildning. 

• Våra studenter är bland dem som snabbast får jobb efter examen. 

 
”Högskolan i Jönköping är en enhet, men även i en enhet har man olika delar.”  

(Berit Wall, informationschef på HJ. ) 

 

 
56Erikson, P. (2005) 
57http://www.hj.se/ 
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6.6 Förslag till vidare forskning 
Som vi tidigare nämnt har vi under våra undersökningar varit tvungna att begränsa oss vid val 
av metod och urval. Vi tycker det vore intressant att fördjupa sig mer inom studenternas 
uppfattade image, både de som studerar nu men även undersöka hur imagen ser ut innan 
studietiden börjar. Detta skulle kunna genomföras genom att man under juli månad skickar 
djupgående enkätintervjuer som berör respektive fackhögskolas image tillsammans med 
antagningsbeskeden till kommande studenter. Sedan efter två år in på deras utbildning, 
genomföra ytterligare en enkätintervju för att på så sätt kunna jämföra hur imagen såg ut 
innan studietiden samt hur den utvecklats under densamma. 

Vi tycker också det vore intressant att istället för att bara intervjua en person på respektive 
marknadsavdelning, så skulle vi vilja sitta ner med hela marknadsavdelningen samt ledningen 
på vardera fackhögskola för att få en mer precis bild av profileringen. 

Vidare så skulle det vara intressant att gå djupare in på de respektive fackhögskolornas 
identitet. Detta för att få en ännu djupare inblick i profilen då identiteten hos en organisation 
är grunden för dess profil- och imageskapande. 

Internationalisering och entreprenörskap är två vanligt förekommande begrepp som har varit 
utmärkande i denna studie. Det kan vara av vikt att forska vidare kring dessa genom att 
jämföra den uppfattade imagen mellan internationella samt svenska studenter. Med koppling 
till den entreprenöriella prägeln som råder på Högskolan i Jönköping kan det vara av intresse 
att undersöka företags image av Högskolan i Jönköping och dess studenter. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide djupintervju 
Vi har för intention att låta vår intervju vara ett forum där vi som studenter och ni som arbetar med er 
fackhögskolas marknadsföring för en diskussion och vi är ute efter att förstå hur ni arbetar med er 
profil gentemot studenterna på fackhögskolan. 
 

⋅ Vi presenterar oss som uppsatsförfattare och likaså syftet med studien 
⋅ Vi informerar om sekretess och ert samtycke samt hur ni kan ta del av resultaten 
⋅ Upplyser om inspelning och hur vi kommer använda materialet 
 

 
Frågor kring informantens roll 
 

⋅ Skulle du kunna berätta om din yrkesmässiga bakgrund?  
⋅ Vad har ni för arbetsuppgift här på fackhögskolan? 

 
Frågor kring marknadsföringen 
 

⋅ Vilka kanaler använder ni i er marknadsföring? 
⋅ Vilka är er primära målgrupp i er marknadsföring? 
⋅ Vilka mål och visioner har ni i er marknadsföring? 
⋅ Vilka värden vill ni nå ut med? 
⋅ Vilken image tror ni att studenterna på fackhögskolan har kring er som organisation? 
⋅ Ni har en logga för fackhögskolan, vad står den för, vilka värden ämnar ni nå ut med den? 

 
Frågor kring profilen 
 

⋅ Hur skulle ni vilja beskriva den profil ni har i marknadsföringen på fackhögskolan? 
⋅ På vilket sätt samspelar er profil med Högskolan i Jönköpings marknadsföringsprofil? 
⋅ Vilken image tror ni att studenter på fackhögskolan har av er? 

 
 
Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 
 
 
Intervjuguide fokusgruppsintevju 
 
Vi presenterar oss som uppsatsförfattare och likaså syftet med studien 
Vi upplyser om vad en fokusgrupp är.  
Vi kommer ställa frågor och är intresserade av de diskussioner ni för mellan er och det ni 
kommer fram till. 
Vi informerar om sekretess och ert samtycke samt hur ni kan ta del av resultaten 
Upplyser om inspelning och hur vi kommer använda materialet 
 

Frågor kring fokusgruppens individuella roller 

⋅ Vad studerar ni? 
 

Innan studietid 

⋅ Varför valde ni att läsa på ......högskolan? 
⋅ Vad associerar ni med HJ i Jönköping innan ni blev studenter? 
⋅ Vad associerade ni med ......högskolan innan ni blev studenter? 

 

Aktuell studietid 

⋅ Vilka värden tycker ni att .....högskolan står för? 
⋅ Hur har er bild förändrats av .....högskolan nu när ni studerat här ett tag? 
⋅ På vilket sätt marknadsför sig .....högskolan till er studenter? 
⋅ Hur får ni del av informationen? 

(Mail, hemsidan, etc.) 
⋅ ......högskolans logotyp, vet ni hur den ser ut? Vad står den för? 
⋅ Vad anser ni om logotypen? (Visa den) 
⋅ Känner ni till .....högskolans mål och/eller visioner? 
⋅ Vad tror ni .....högskolan har för mål/visioner? 
⋅ Vilken image har ni av .....högskolan? 
⋅ Kan ni beskriva er fackhögskola med tre ord. På lappar, individuellt. 

 

Tack för er insats! 
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