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Idag rapporterar media flitigt om statistik som visar på minskade elevkullar och ökad 
konkurrens på skolmarknaden. Friskolorna har ett försprång gentemot de kommunala 
skolorna, då friskolorna sedan intåget på marknaden ständigt tvingats kämpa för 
ekonomisk överlevnad och därmed redan har etablerade varumärken. Även ett attraktivt 
varumärke behöver dock utvecklas, och fordrar bland annat att varumärkets identitet 
överensstämmer med kundernas image av detsamma, samt att alla involverade parter 
kommunicerar en enhetlig bild av varumärket.  

Denna studie syftar till att undersöka vad nyckelpersoner i skolans ledning menar att John 
Bauergymnasiet står för och hur de vill att varumärket ska uppfattas, samt hur John 
Bauergymnasiets elever upplever och beskriver den egna skolan. Utifrån detta ämnar vi 
identifiera varumärkets identitet och image och eventuella skillnader och likheter mellan 
dessa för att utveckla en mer verklighetsförankrad identitet och i förlängningen ett 
enhetligt och mer attraktivt varumärke. Genom kvalitativa samtalsintervjuer har John 
Bauergymnasiets identitet och image fastställts, och vidare har en diskussion förts om 
huruvida dessa stämmer överens samt vilken bild eleverna förmedlar av varumärket. 

I studien konstaterades att det finns ett gap mellan John Bauergymnasiets identitet och 
image. Detta gap är dock inte av betydande karaktär, men vi anser att identiteten bör 
ändras i riktning mot den enligt studien fastställda imagen, och inte tvärtom. John 
Bauergymnasiet bör ta vara på elevernas språk och uttryck i sin marknadskommunikation 
för att åtgärda detta gap. Vidare bör John Bauergymnasiet utveckla kärnvärden som har en 
tydlig förankring i elevernas faktiska uppfattningar. John Bauergymnasiets 
marknadskommunikation  bör gå i enlighet med elevernas uppfattningar så att dessa kan 
underbygga varandra och skapa en enhetlig och trovärdig bild av varumärket. Eleverna 
utgör en viktig del av skolans varumärke och är de verkliga varumärkesbärarna. Oavsett 
vad John Bauergymnasiets marknadskommunikation förmedlar, har detta ingen 
trovärdighet och effekt på målgruppen om inte skolans elever förmedlar samma budskap. 
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1 Inledning 

Idag rapporterar media flitigt om statistik som visar på minskade elevkullar och ökad konkurrens på 
skolmarknaden - de närmaste åren kommer elevantalet att minska drastiskt samtidigt som 
utbildningsaktörerna på marknaden blir allt fler.1 Både grund- och gymnasieskolans situation har 
förändrats då det inte längre är självklart att elever och föräldrar väljer den kommunala skola som 
ligger närmast bostaden. För att lyckas särskilja sig från konkurrenterna blir det allt vanligare, och allt 
viktigare, att skolor varumärker sig och driver strategiska marknadsföringskampanjer. Särskilt bland 
gymnasieskolor råder stor konkurrens då dessa har större möjlighet än grundskolor att nischa sig 
och erbjuda eleverna utmärkande och attraktiva utbildningsalternativ. I detta läge har friskolorna ett 
försprång gentemot de kommunala skolorna, då friskolorna ända sedan intåget på marknaden 
ständigt tvingats kämpa för ekonomisk överlevnad ifrån ett underläge, eftersom de inte tillhört det 
naturliga gymnasievalet för elever och föräldrar. Detta har tvingat friskolorna att redan från början 
föra en aggressiv marknadsföring och erbjuda specialinriktade utbildningar för att försvara sin plats 
på marknaden. Tack vare detta har de flesta friskolor idag etablerat varumärken som många gånger 
är mer tydligt positionerade än de kommunala skolornas. 

Ett etablerat varumärke innebär dock inte att en skola garanteras elever, utan varumärket måste 
ständigt utvecklas för att passa den föränderliga målgruppen och påminna om sin existens och 
särskiljning. Ett starkt varumärke garanterar inte heller en långsiktigt stark position på marknaden, 
om inte varumärket lyckas kommunicera vad det står för och vilka konkurrensfördelar som erbjuds. 
Därför är det av största vikt att varumärkesinnehavare vet hur det egna varumärket upplevs såväl 
internt som externt. För att kunna nå fram till målgruppen krävs att varumärkesinnehavaren känner 
sin målgrupp och kommunicerar budskap som är av värde för denna.2 

Ett attraktivt varumärke fordrar bland annat att varumärkets identitet överensstämmer med 
kundernas image av detsamma, samt att alla involverade parter kommunicerar en enhetlig bild av 
varumärket.3 Utifrån denna utgångspunkt ämnar denna studie undersöka friskolan John 
Bauergymnasiets varumärke genom att, utifrån intervjuer med nyckelpersoner i skolans ledning samt 
ett urval av skolans elever, identifiera John Bauergymnasiets identitet och image samt eventuella 
skillnader och likheter mellan dessa. Detta görs för att John Bauergymnasiet ska kunna utveckla en 
mer verklighetsförankrad identitet och i förlängningen ett enhetligt och mer attraktivt varumärke. 
Då eleverna utgör en del av skolans varumärke ämnar studien också diskutera huruvida eleverna 
fungerar som representanter för John Bauergymnasiets varumärke. 

1.1 Disposition 

Studien är disponerad enligt följande ordning:  

I avsnitt 1, inledning, ges en kort introduktion till det valda ämnesområdet, och studiens syfte 
presenteras kortfattat för att göra läsaren införstådd med vad studien ämnar undersöka. 

Avsnitt 2, bakgrund, behandlar bakgrunden till undersökningsobjektet: val av ämne, presentation av 
John Bauergymnasiet samt dess koncept och arbetssätt. 

                                                
1
 http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=13717 

2 Armstrong & Kotler (2009) 
3 Roy & Banerjee (2007) 
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I avsnitt 3, tidigare forskning, beskrivs vilka kunskaper som finns kring ämnesområdet utifrån tidigare 
forskning. 

I avsnitt 4, teoretisk ram, presenteras den teoretiska ram som ligger till grund för och som anses 
relevanta för studien. Här redogörs för teorier kring Brand Equity, varumärkesbyggande, identitet och 
image samt living the brand. 

I avsnitt 5, syfte och frågeställning, ges en fullständig redogörelse för studiens syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. Här presenteras studiens utgångspunkt. Syftet och frågeställningarna utgår från den 
kunskap som idag finns inom ämnesområdet, och en tydlig koppling görs till de teorier som anses 
relevanta för studien.  

Avsnitt 6, metod, behandlar den forskningsansats studien utgår ifrån, samt de metoder som använts 
vid datainsamling, bearbetning och tolkning av materialet. 

I avsnitt 7, resultatredovisning, presenteras i en resultatredovisning det material som ligger till grund för 
studien. Genom teman och citat återges en sammanfattning av det som framkommit i 
datainsamlingen. 

I avsnitt 8, diskussion, förs en diskussion kring studiens syfte där vi utifrån insamlat material och 
teorier besvarar studiens frågeställningar. Här presenteras även studiens slutsatser. 
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2 Bakgrund 

I avsnittet beskrivs denna studies val av ämne. Dessutom ges en kort redogörelse för John 
Bauergymnasiet, i fortsättningen benämnd JB, och dess koncept och arbetssätt utifrån tryckt 
material samt information från JB:s hemsida. 

2.1 Val av ämne 

JB genomför varje år en kvantitativ kvalitetsundersökning med eleverna på skolan. Eleverna får i 
denna enkätundersökning med värden från 1 till 6 gradera huruvida en rad påståenden om skolan 
stämmer överens med verkligheten. Denna undersökning ger ett kvantitativt resultat om elevernas 
uppfattningar, men ingen djupare förståelse för varför dessa uppfattningar föreligger. Enkäten ger 
inte heller utrymme för uppfattningar eller frågor som inte finns formulerade i denna. Denna studie 
syftar därför till att ge en djupare insikt i elevernas attityder och upplevelser av JB. Undersökningen 
efterfrågas av JB:s ledning, som har ett intresse av att ta kvalitetsundersökningen ett steg längre för 
att lära känna sina elever bättre. Detta vill man göra för att få en fingervisning om hur 
undervisningen och skolmiljön faktiskt uppfattas och beskrivs av eleverna. I förlängningen kan 
denna studie resultera i en mer verklighetsförankrad kommunikation och därmed ett starkare 
varumärke. I och med det minskade elevantalet kommer konkurrensen på skolmarknaden att öka, 
och därför är det viktigt att inneha ett starkt varumärke som kan attrahera elever även i tuff 
konkurrens. 

2.2 John Bauergymnasiet 

2.2.1 Om skolan 

JB är en friskola på gymnasienivå. En friskola är en undervisningsanstalt som inte tillhör den 
offentliga förvaltningen så som kommun eller stat. Under 1960-talet infördes grundskole- och 
gymnasiereformen som gjorde att antalet friskolor sjönk, men på senare år har antalet ökat avsevärt, 
bland annat eftersom friskolor sedan 1991 får bidrag från allmänna medel.4 

JB finns på 29 orter i Sverige och har totalt över 10 000 elever. Det första startades i Jönköping 
1999, och idag erbjuds följande utbildningar: Bageri/Konditori, Entreprenörskap, Estetiska, Florist, 
Fordon, Frisör, Hotell/Restaurang, Hälsa- & Idrott, IT, Samhäll- & Idrott, Teknik och 
Trädgårdsdesign. JB jobbar med ett koncept som bland annat förespråkar öppna dörrar, små klasser, 
hemklassrum, gemenskap, kreativ miljö och arbetsdagar med längre arbetspass som medför en läxfri 
skola. Eleverna får även egna datorer vid studiestart som de sedan behåller gymnasietiden ut.5 

                                                
4 http://www.ne.se/artikel/175508 - 13/11-08 
5 http://www.johnbauer.nu/ - 13/11 -08 
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2.2.2 Verksamhetsidé 

JB:s verksamhetsidé är att ge eleverna ett brett och praktiskt synsätt på hur kunskaper inom IT, hälsa 
och entreprenörskap kan tillämpas inom många samhällområden. Dessa tre områden utgör JB:s tre 
profiler, vilka ska genomsyra all undervisning oavsett program. Målsättning är att genom en 
profilering mot IT ge ungdomar de bästa förutsättningarna för att lyckas på arbetsmarknaden. Detta 
görs genom att låta eleverna utveckla en djupare kunskap om informationsteknikens användning i 
arbetslivet. JB ska därför hålla en hög teknisk nivå, både inom programmen och i studiemiljön, 
eftersom skolan vill knyta studietiden och arbetslivet närmare varandra. Genom bärbara datorer och 
annan digital teknik anpassas arbetssättet efter yrkesrollen och utbildningens förutsättningar. 
Profilen hälsa syftar till att göra eleverna medvetna kring den egna hälsan. Genom att erbjuda en 
trygg miljö, bra skolmat, pauser i arbetet, nyttiga mellanmål samt möjlighet att läsa idrott, hälsa och 
idrottsfördjupning ska JB ge eleverna förståelse kring hälsa i såväl arbets- som vardagslivet. Det 
entreprenöriella lärandet är JB:s pedagogiska bas och ska främja egenskaper som drivkraft, kreativitet 
och utveckling hos individen. Avsikten är att eleverna ska stimuleras till att vara kreativa och 
ansvarstagande, få en hög social kompetens och en ”ta-sig-församhet” som hjälper dem att lyckas i 
framtida arbetsliv. Genom att betona entreprenörskap i studier om företagande och projektledning 
samt ett nära samarbete med näringslivet uppmuntras elevernas attityder, förmågor och 
förhållningssätt till entreprenörskap. 

2.2.3 Undervisning 

Undervisningen på JB ska utgå från problembaserat lärande (PBL), datametodik och 
kreativitetsmetodik där läraren ska fungera som coach och mentor. Genom ett tätt samarbete med 
läraren ska eleven tillsammans med läraren utveckla en förmåga till självständigt lärande, som ska 
öka motivation, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Detta ska ske utifrån de fyra områdena 
trygghet, glädje, utveckling och verklighet. 

Miljön på JB ska kännetecknas av trygghet och lugn. Elevernas kunskapsutveckling ska främjas 
genom en stark gemenskap för att underlätta varje elevs rätt att bli sedd, hörd och respekterad. 
Lokalerna utformas så att elever ska känna trygghet och trivsel även i den fysiska miljön. Detta görs 
genom hemklassrum och varierade längre arbetspass som ger arbetsro. Glädje syftar till att eleverna 
ska känna arbetsglädje i skolan och detta ska bidra till deras motivation. JB ska förmedla en positiv 
arbetsmiljö där stöttning och trivsel är centralt. Eget ansvar, öppenhet, samarbete och kamratskap 
ska bidra till att skolan kan förmedla nyttan och det lustfyllda i ett aktivt lärande. Genom mentorer 
ska eleverna också coachas till att kunna ta till sig undervisningen på sitt eget sätt. JB:s elever ska få 
en möjlighet att utvecklas på det område just dem är bra på, utifrån sina egna förutsättningar. Lärare 
ska uppmuntra självkänsla och lust att lära, engagera och motivera eleverna samt bistå med relevanta 
verktyg för att de ska kunna nå sina mål. Eleverna ska även göras delaktiga i skolans och 
utbildningens utveckling. Utformningen av skolans utbildningar ska vara verklighetsförankrade, och 
fungera som en språngbräda för eleverna ut i arbetslivet. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den kunskap som finns om studiens ämnesområde idag. Intentionen var 
att presentera forskning även inom andra discipliner än den studien tillhör, för att denna ska 
underbygga studiens syfte och ytterligare belysa ämnet. Bland annat har forskning kring friskolor 
tagits del av, men det har erfarits att denna forskning är förlagd inom pedagogiken och tenderar att 
fokusera på frågor som inte ligger inom ramen för ämnesområdet. Forskning vars syfte 
överensstämmer med denna studies och som berör den varumärkta skolan och förhållandet mellan 
dess identitet och image, har inte påträffats. Därför presenteras här forskning vars syfte och 
frågeställning har en tydlig koppling till denna studie. Intentionen är i förlängningen att denna 
studies resultat ska kunna tillföra ytterligare kunskap till det valda forskningsämnet. 

3.1.1 Gapet mellan IKEA:s identitet och image 

Varumärket IKEA – En studie om identitet och image vid företagets etablering i Karlstad är en uppsats på D-
nivå som behandlar hur väl möbelföretaget IKEA:s bild av det egna varumärket stämmer överens 
med hur kunderna uppfattade företaget inför den förestående öppningen av det 17: e svenska 
IKEA-varuhuset i Karlstad. Frågeställningarna berör hur IKEA:s identitet ser ut enligt företagets 
egen publicering, hur kunderna uppfattar IKEA:s image och till sist även hur väl företagets image 
och identitet överensstämmer med varandra. Ett bisyfte berör hur IKEA kommunicerar med sina 
kunder. Författarna ser varumärket som en strategisk lika väl som en ekonomisk tillgång för ett 
företag, och menar att för att kunna skapa trovärdighet och ett starkt varumärke krävs att image och 
identitet överensstämmer. 

Genom både kvalitativ- och kvantitativ metod, i form av samtalsintervju med IKEA:s ledning och 
enkäter till befolkningen i och omkring Karlstad, har författarna dragit slutsatsen att det faktiskt 
finns en viss skillnad i varumärkets image och identitet och att IKEA för att stärka det egna 
varumärket bör föra dessa begrepp närmare varandra. De har analyserat sina resultat utifrån Aakers 
teori om Brand Equity, varumärkets identitetssystem och identitetsanalys. IKEA kommunicerar en 
identitet vars kärna består av lågt pris. Vidare vill IKEA förmedla design, kvalitet och ett brett 
sortiment, något som inte alla respondenter i detta fall upplevde att IKEA har. Priset är dock en 
sådan avgörande faktor för kunderna, och förväntningarna på design, kvalitet och brett sortiment är 
så låga, att kunderna ändå ser IKEA som ett starkt varumärke. Almqvist och Reinholdsson anser 
trots studiens resultat att gapet mellan IKEA:s identitet och image inte utgör något större problem, 
och deras eget förslag till IKEA är att de inte ska utföra några drastiska åtgärder för att begränsa 
detta problem, men att de medvetet ska bearbeta de faktorer som medverkar till gapet mellan 
IKEA:s identitet och image.6 

3.1.2 En studie av identitet och image i Volkswagen Gruppen  

I studien Varumärkesstrategier: Identitet = Image = Starkt varumärke? undersöks bilmärkena Audi, 
Volkswagen och Skoda, vilka alla ingår i Volkswagen Gruppen ur ett varumärkesperspektiv. Syftet 
med uppsatsen är att ta reda på hur dessa företags profil/identitet överensstämmer med 
allmänhetens uppfattning, image, och vilken relevans detta har i strävan efter ett starkt varumärke. 
Studien bygger på teorier av bland andra Kotler, Keller, Aaker och Kapferer som alla är stora namn 
inom medie- och kommunikationsvetenskapen. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ i 
sin inriktning, och har genomförts i form av enkätundersökningar och personliga intervjuer med 
medarbetare och kunder. 
                                                
6 Almqvist & Reinholdsson (2007) 
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Resultatet av studien visar att synen på de olika varumärkena är högre internt än externt, det vill säga 
att medarbetarna har en högre tilltro till det egna varumärket än den image som kunderna har av 
företaget. Detta menar författarna kan bero på både en övertro inom organisationen, och en 
undervärderad image utanför densamma. Skillnaden mellan företagets identitet och image visar på 
att det finns en hel del utrymme för varumärket att växa, och att det föreligger svårigheter i att 
kommunicera ett homogent budskap. Författarna drar utifrån detta slutsatsen att det finns brister i 
företagets varumärkeskommunikation när identiteten och imagen inte överensstämmer då man 
uppenbarligen inte lyckas kommunicera den tilltro som medarbetarna har till varumärket till 
kunderna. För att kunna minimera den divergens som finns mellan den interna och externa synen är 
det därför av största vikt av organisationen internt är medveten om dess identitet, ty det som 
kommuniceras bidrar till kundernas image lika mycket som det som inte kommuniceras, och 
företagets identitet måste genomsyra hela verksamheten. Undersökningen ger också indikationen att 
ett starkt varumärke förbättrar kundernas attityd gentemot den produkt som associeras med 
varumärket, och därigenom att målgruppens uppfattning om en produkt kan färgas av en redan 
etablerad varumärkesimage. Överensstämmande identitet och image ger företaget stora chanser, 
men inga garantier, att skapa ett starkt varumärke, och ett starkt varumärke är i sig beroende av en 
identitet som förmedlas ostörd till målgruppen.7 

3.1.3 Hantering av gapet mellan identitet och image 

Studien Strategisk varumärkeskommunikation – Hantering av gapet mellan identitet och image syftar till att 
nyansera förklaringen och utveckla teoribildningen till varför ett gap mellan ett varumärkes identitet 
och image uppstår. Författarna menar att det ofta finns ett gap mellan den kommunicerade 
identiteten och den uppfattade imagen. Förklaringen till detta är att varumärken uppfattas på ett 
annat sätt än vad företaget önskar och att detta är en följd av för lite tid, kunskap eller resurser för 
att kommunicera en tydlig position. Författarna godtar dock inte denna förklaring, som de anser 
vara förenklad, utan vill utveckla varför ett sådant gap kan uppstå, och hur man kan minska detta. I 
studien behandlas teorier som berör corporate identity8, varumärkesnamn, varumärket som tillgång, 
mervärde och positionering. Utifrån kvalitativ metod har intervjuer genomförts, med respondenter 
från olika företag som har en stor insikt i och påverkan över respektive företags 
varumärkeskommunikation. 

Studien fokuserar på att förklara hur ett gap uppstår utifrån ett internt perspektiv, och författarna 
menar att allt organisatoriskt agerande, medvetet eller omedvetet, kommunicerar varumärket. Med 
en varumärkesstrategi formas varumärkets identitet, och en varumärkesplattform skapas som kan 
återge de sanna värden ett varumärke förknippas med. Denna identitet får dock inte vara endast en 
önskad identitet då den snabbt genomskådas och skiljs från den faktiska, utan varumärkets och de 
anställdas kärnvärderingar måste överensstämma. Om så inte är fallet uppstår ett gap mellan önskad 
och faktiskt identitet som i sin tur har en negativ påverkan på varumärket. Den 
kommunikationsstrategi som används måste samordnas så att komplexa budskap inte når kunden, 
som då möts av en otydlig och ibland motsägelsefull bild. 

                                                
7 Berg & Harada (2005) 
8
 Samordnad identitet (förf. anm.) 
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Ytterligare ett gap kan uppstå mellan identitet och image om ett samarbete med en annan partner, 
som till exempel reklambyråer, sker och partnern ifråga inte har tillräcklig kunskap om varumärket 
och dess sammanhang. Författarna drar slutsatsen att interna störningar bidrar till att det uppstår en 
skillnad i vad ett varumärke vill kommunicera och vad den faktiskt kommunicerar. Denna skillnad 
blir till en kommunikativ störning som påverkar de budskap som kunden möts av. Imagen förskjuts 
ifrån företagets önskade position, och ett gap uppstår. Detta gap åtgärdas genom en strategisk 
varumärkeskommunikation som ger företaget kontroll över sin kommunikation.9 

  

                                                
9 Malmenborn & Nordkvist (2003) 
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4 Teoretisk ram 

Nedan redovisas de teorier som anses relevanta för att belysa studiens ämnesområde. Studien 
fokuserar på teorier kring Brand Equity, varumärkesbyggande, identitet och image samt living the brand. 
Utifrån dessa teorier analyseras sedan undersökningens resultat. 

4.1 Varumärkets värde i skolmiljö - Brand Equity 

Friskolor konkurrerar med kommunala skolor, men till skillnad från kommunala skolor är friskolor 
vinstdrivande. Friskolor kan jämföras med företag som drivs av kommersiella intressen, och 
fungerar som sådana. Precis som de kommunala skolorna, styrs dock friskolor av skolverkets regler. 
Skillnaden är att friskolor är beroende av elevrekryteringen då denna är avgörande för dess 
ekonomiska överlevnad, medan kommunala skolor finansieras genom kommunala medel. Detta kan 
leda till att friskolor genom sitt vinstintresse i större utsträckning än kommunala skolor förstår 
vikten av att äga ett starkt varumärke. Friskolorna har insett att varumärken är av stort ekonomiskt 
värde för varumärkesinnehavaren, och detta värde kallas i teorin Brand Equity. Brand Equity 
representerar det mervärde som kunden tillskriver ett varumärke, och utgörs av dennas tankar och 
känslor, men även pris, marknadsandelar och den förtjänst varumärket inbringar. Brand Equity 
tydliggör ett varumärkes värde och den strategiska konkurrensfördel det utgör. Ett varumärke 
erbjuder innehavaren flera tryggheter: varumärket ger juridiskt skydd för utmärkande aspekter och 
attribut, varumärkets namn kan skyddas genom registrerade trademarks10, tillverkningen kan skyddas 
av patent och paketering kan skyddas genom upphovsrätt. Dessa fyra tryggheter kan försäkra 
varumärkets tillgångar, och det är tryggt för varumärkesinnehavaren att fortsätta investera i 
varumärket och dra fördel av det.11  

Products are created in the factory, brands are created in the mind.12 

Varumärken utgörs av kundens uppfattning och känslor, och formas alltså i kundens medvetande. 
De behåller inte sin starka position endast tack vare unika attribut och pålitlig service, utan är 
framgångsrika tack vare de starka känslor de väcker hos kunden. Denna tillgång är den mest 
värdefulla, men det är utifrån detta svårt att ta reda på ett varumärkes ekonomiska värde. Brand 
Equity ger trots detta en stark konkurrensfördel, och bidrar till varumärkeslojalitet och den 
emotionella relation kunden inleder med ett varumärke. Starka varumärkena erbjuder något utöver 
den faktiska produkten och hotas därför inte i samma utsträckning av konkurrerande varumärken.13 

Innebörden av Brand Equity är av relevans för friskolor eftersom dessa har ett stort vinstintresse 
och agerar på en konkurrenskraftig marknad – varje rekryterad elev innebär en ökad inkomst för 
företaget och ytterligare en andel på marknaden. För att detta i sin tur ska generera fler elever och 
därmed större inkomster krävs ett varumärke som eleverna aktivt väljer framför andra alternativ. För 
att kunna skapa ett ekonomiskt starkt varumärke krävs en strategisk varumärkesgrund. Vidare 
beskrivs därför hur ett varumärke byggs upp och laddas med mervärde för kunden. 

                                                
10 Ett varumärkesnamn skyddat genom patent (förf. anm.) 
11 Kotler & Keller (2009) 
12 Armstrong & Kotler (2009) s. 210 
13 Ibid. 
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4.2 Att skapa grunden till ett starkt varumärke 

Den strategiska varumärkesplattformen, beskriver hur ett varumärke är uppbyggt och hur de 
komponenter som utgör varumärket konkretiseras, och förklaras här med avsikt att utifrån studiens 
resultat fastställa hur ett varumärkes identitet kan stärkas. Detta görs med intentionen att utveckla 
varumärket för att i förlängningen skapa en starkare relation med målgruppen. Den strategiska 
varumärkesplattformen är en processuell modell som syftar till att tydliggöra hur man bygger upp, 
vårdar och utvecklar ett starkt varumärke utifrån ett internt perspektiv. Den beskriver hur ett 
varumärke på lång sikt görs konkurrenskraftigt. Modellen består av sex begrepp: produktattribut, 
märkesidentitet, marknadskommunikation, intern märkeslojalitet, kärnvärde och positionering. Begreppen utgör 
alla viktiga etapper i processen och dessa står i nära relation till varandra. Detta innebär att om något 
steg i processen brister blir denna ofullkomlig. 14 Nedan redogörs närmare för begreppen i den 
strategiska varumärkesplattformen, då denna kan ge företaget kontroll över sin kommunikation och 
därför är av relevans för denna studie. 

4.2.1 Den strategiska varumärkesplattformen 

Produktattribut syftar till det mervärde som tillskrivs ett varumärke, och möjliggör att en produkt kan 
särskilja sig från konkurrenterna på marknaden. Mervärdet är det som kunden i sitt medvetande själv 
kopplar till produkten. Särskilt viktig är den upplevda kvalitén, men även förpackning, färgsättning 
och logotyp kan göra ett varumärke unikt i förhållande till sina konkurrenter.15 Ett mervärde kan 
skapa en lojalitet hos kunden, och denna, menar Kotler, är hjärtat i marknadsföringen, då det är 
kunden som avgör varumärkets fortlevnad.16 

Märkesidentitet avser vad ett varumärke står för, dess mening och det som gör det unikt. På grund av 
den mängd varumärken som konkurrerar om samma målgrupp, blir de flesta produkter allt mer lika 
varandra, och det är svårt att hitta det attribut som gör den egna produkten unik. Därför är det 
viktigt att skapa en mer svårimiterad produkt. Det kan man göra genom att skapa ett emotionellt 
mervärde för varumärket, som i sin tur kan framkalla en märkesidentitet. Denna kan i slutändan leda 
till att kunden väljer en produkt framför en annan, endast på grund av det emotionella mervärde 
som kunden själv tillskriver varumärket.17 Märkesidentitet ska inte förväxlas med varumärkets 
identitet, se avsnitt 4.6.1. Detta begrepp syftar till att kunden vill identifiera sig med ett varumärkes 
attribut och på så sätt bli en del av det varumärket kommunicerar till sin omgivning. Märkesidentitet 
avser processen där kunden med ett varumärke skapar tillhörighet och ger uttryck för en livsstil 
denne identifierar sig med. 

Med marknadskommunikation avses alla typer av reklam och marknadsföring. 
Marknadskommunikation har till uppgift att informera, övertyga och påminna kunden om 
varumärkets positiva kvaliteter. För att bygga ett starkt varumärke är marknadskommunikation en 
ren självklarhet, menar Melin. Marknadskommunikationen har idag utvecklats och tagit nya, kreativa 
och okonventionella utlopp, och det är därför viktigt att i sin egen marknadskommunikation ha 
denna aspekt i åtanke, och prioritera att differentiera det egna varumärket.18 

                                                
14 Melin (1997) 
15 Ibid. 
16 Kotler & Keller (2009) 
17 Melin (1997) 
18 Ibid. 



10 

 

Begreppet märkeslojalitet handlar om varumärket ur ett internt perspektiv. Med märkeslojalitet avses 
att de anställda bör vara lojala mot det egna varumärket, samt dess attribut, identitet, kärnvärden och 
position. För att kunna åstadkomma detta, är det viktigt att vara förtrogen med det egna varumärket 
och införstådd med vad det står för.19 Erikson menar att märkeslojalitet är avgörande för ett 
framgångsrikt varumärke.20 

Ytterligare en komponent i ett framgångrikt varumärkesbyggande är kärnvärden. Kärnvärden är ett 
varumärkes främsta konkurrensfördelar.21 Kotler menar att i varumärkesbyggandet bör en position 
på marknaden skapas där tonvikten ligger på särskiljning gentemot konkurrenterna genom särskilda 
attribut, för att på så sätt kunna uppnå en distinkt plats i kundernas medvetande. Det är dessa 
attribut som kallas kärnvärden och de är viktiga då de representerar ett varumärkes främsta 
konkurrensfördel.22 Starka kärnvärden gör att kunden på egen hand tillskriver ett mervärde till 
varumärket och detta kan stärka ett varumärkes långsiktiga konkurrensförmåga. Vid val av 
kärnvärden står kundens behov i centrum. Kärnvärdena ska tillfredställa grundläggande behov för 
att på det sättet skapa mervärde för kunden. Vidare måste det som karaktäriserar ett kärnvärde vara 
kommunicerbart och unikt i förhållande till sina konkurrenter. Kärnvärden ska utvecklas långsiktigt och 
inte bara tillfredställa för stunden aktuella behov.23 

Positionering handlar om att kommunicera sina produkter och tjänster på ett sätt som gör att kunden 
förstår vad varumärket står för, så att denne kan bygga upp en relation till varumärket. Många gånger 
innefattar detta att hitta nya marknader eller brister i en redan etablerad marknad, där inga 
konkurrenter etablerat sig. Varumärkesinnehavaren strävar efter att positionera produkten i kundens 
medvetande, och denna position i medvetandet kan i sin tur skapa märkeskännedom, 
märkesassociationer och märkeslojalitet.24 Dahlén & Lange menar att positionering är en viktig del i 
varumärkesbyggandet, och innefattar både strategiska och taktiska åtgärder. Man måste dels veta vad 
som är hållbart på längre sikt, och dels kunna omvandla detta till konkreta 
marknadskommunikationsinsatser.25 

  

                                                
19 Melin, (1997) 
20 Erikson (2005) 
21 Melin (1997) 
22 Kotler & Keller (2009) 
23 Melin (1999) 
24 Ibid. 
25 Dahlén & Lange (2003) 



11 

 

4.3 Att leva sitt varumärke – Living the Brand 

Living the brand beskriver hur ett varumärke kan stärkas genom sina anställda. Dagens friskola verkar 
på en marknad där det råder stor konkurrens, och därför är det viktigt att differentiera sitt 
varumärke. Då elever som varumärkesbärare är en del av en skolas varumärke kan dessa likt 
anställda användas som resurs för att göra varumärket unikt. Skolor erbjuder utbildningar, och 
eleverna utgör en viktig del av skolornas varumärken. Gronstedt menar att det i framtiden finns 
enorma möjligheter för varumärkesinnehavare som levererar vid kundkontakt, och att detta är vad 
som särskiljer och gör ett varumärke unikt.26  

4.3.1 Det enhetliga varumärket 

De faktorer som kunderna baserar sina val på, är oftast inte rationella och kunden gissar sig många 
gånger till sina beslut och baserar dem på ofullständig information och en rad rationella och 
emotionella argument. Kunder fattar aldrig ”rätt” beslut, utan förlitar sig på varumärkesidén som en 
ställföreträdare till verkligheten.27 Den marknadskommunikation ett varumärke sänder ut ger 
kunderna endast en närhet till ett företags faktiska verklighet. Dagens kunder blir dock snabbt 
uttråkade, och detta leder till en ojämn konsumering och sviktande lojalitet för varumärken. För att 
ett varumärke ska kunna tillmötesgå kundernas inkonsekventa efterfrågan, behöver ett varumärke 
balansera mellan kontinuitet och innovation. Kunden har en mental bild av ett varumärke, vad 
varumärket står för och dess grundläggande värden, och detta försöker de flesta varumärken 
kontrollera genom olika typer av marknadskommunikationsinsatser. Trots detta finns en faktor som 
ligger utom företagens kontroll: de anställda. De anställda har inte en samstämmig röst och de tänker 
och pratar inte på samma sätt. Ind menar dock att detta inte heller är önskvärt, eftersom det är de 
anställda som gör varumärket levande. Genom att de anställda ”lever företaget” genererar de en 
känsla av trovärdighet till företaget, och motivation från de anställda. Även om ett varumärkes 
marknadskommunikation inte kan kontrollera kundens uppfattningar, kan den skapa förväntningar 
hos kunden. Om dessa förväntningar uppfylls varje gång kunden kommer i kontakt med varumärket 
skapar det en stark relation mellan varumärke och kund. Detta kräver dock att 
varumärkesupplevelserna går i enlighet med varandra, vilket också innebär att de anställda måste 
förmedla varumärkets budskap. Det är för ett företag meningslöst att genom medier och andra 
kanaler sända ut en idealiserad bild som inte stämmer överens med verkligheten, om kundernas egna 
upplevelser och erfarenheter förmedlar något annat. Dagens kunder är cyniska och om ett 
varumärke inte levererar vid konfrontation med kunden, går denne till någon av konkurrenterna 
istället.28 

Kunder ses ofta mer eller mindre som en målgrupp, och företag kan lätt glömma bort att de 
hanterar individer. Ind menar att relationen mellan kunden och en anställd därför är hjärtat och det 
centrala i kundens upplevelse av ett varumärke. Företag bör därför fokusera på kunden som individ 
och satsa på att tillfredställa dennes behov, och inte bli bländade av vinster och marknadsandelar för 
att då glömma bort dem som faktiskt utgör varumärket och ger det ekonomisk framgång. För att 
utveckla ett varumärke krävs att företag ser till att de anställda förstår och tror på varumärkets 
värden, och att de bygger detta på den faktiska verkligheten så att de anställda verkligen är 
varumärket. 

                                                
26

 Gronstedt (2004) 
27 Ind (2007) 
28 Ibid. 
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Företaget bör ge de anställda en undermening i verksamheten så att de genuint kan leva varumärket 
fullt ut. Ind menar att detta är viktigt, eftersom varumärket i sin tur kan färgas med de anställdas 
intellekt, innovation, entusiasm och fantasi, och detta kan skapa starka och långsiktiga förhållanden 
med kunderna.29 

4.4 Att identifiera varumärkets identitet och image 

Identitet och image är närbesläktade begrepp, och Melin menar att de på grund av detta ofta blandas 
ihop. Han förklarar att en något förenklad skillnad är att identitet avser vad märkesinnehavaren vill 
att varumärket ska stå för, och image är hur kunden uppfattar varumärket.30 

According to the modern literature, a brand identifies and differentiates an offer for those of the 
competitors. It is a name or a sign or a symbol or a design or any combination of these. For marketers, a 
brand is what they make for the consumers. For consumers, it is what they want to buy. These two 
different poles of understanding lead researchers to think about the ingredients of a brand from two major 
angles: brand identity and brand image.31 

Denna studie fokuserar på förhållandet mellan ett varumärkes identitet och image. Begreppen utgör 
en central del i studien och stor vikt kommer därför att läggas kring vad dessa innebär, samt hur 
viktigt förhållandet mellan dem är. Nedan redogörs för de båda begreppen individuellt, och vidare 
beskrivs relationen mellan ett varumärkes identitet och image. 

4.4.1 Varumärkets självbild - identitet 

Identitet är ett begrepp som tillskrivs sändaren, och denna vittnar om varumärkets självbild. Syftet 
med identitetsbegreppet är att specificera mening, mål och vilken uppfattning 
varumärkesinnehavaren vill att kunden ska tillskriva varumärket.32 Identiteten förklaras som en 
objektiv beskrivning av vad företaget gör och står för i nuläget: hur innehavaren vill att varumärket 
uppfattas, vilken mening det har och vad som gör det unikt.33 Melin beskriver att målsättningen med 
att skapa en identitet är att ge varumärket en personlighet, och utgångspunkten är att kunderna väljer 
varumärken på samma sätt som de väljer vänner. Identiteten är i högsta grad konstruerad av 
varumärkesinnehavaren. Denna bör ständigt utvecklas, och om den blivit svag eller diffus bör den 
helt förändras.34 

Kapferer beskriver varumärkets identitet som det gemensamma element och enhetliga budskap som 
sänds genom dess produkter, handlingar och kommunikation. Vidare menar han att om ett 
varumärkes produkter och kommunikation inte överensstämmer, är det omöjligt för kunden att 
uppleva dessa som ett enhetligt budskap. En tydlig identitet är det som gör att ett företag internt 
känner att det existerar och är en sammanhängande och unik enighet olik andra på marknaden. 
Identiteten byggs upp långsiktigt och är knuten till varumärkets rötter och fastställda egenskaper. 
Varumärkets identitet uttrycker dess konkreta och abstrakta karaktärsdrag; det som gör varumärket 
till vad det är, och utan vilket det inte skulle särskilja sig från andra varumärken på marknaden. 

                                                
29 Ind (2007) 
30 Melin (1997) 
31 Roy & Banerjee (2007) s. 142 

32 Kapferer (2004) 
33 Ibid. 
34 Melin (1997) 



13 

 

För kunden ska identiteten ge svar på två frågor. Dessa innefattar vad varumärket ska jämföras med, 
samt vilka nyckelfaktorer varumärket erbjuder och hur dessa kan underlätta för kunden att fatta 
beslut. Ett varumärke som inte har en tydlig identitet lämnar frågorna obesvarade, och kunden 
kommer inte att själv kunna hitta svar på dessa om inte varumärkesinnehavaren tydligt 
kommunicerar vad varumärket står för.35 

4.5 Omvärldens uppfattning - image 

Image står för den uppfattning omvärlden har om ett företag, och påverkas bland annat av kundens 
kunskaper och fördomar, samt företagets historiska bakgrund och tillgängliga fakta.36 Imagen är en 
sammanställning skapad av de budskap som varumärket sänder ut; till exempel varumärkesnamnet, 
visuella symboler, produkter, reklam, sponsring och PR. Kundens sätt att avkoda dessa signaler, och 
tolka dess budskap och mening resulterar i varumärkesimagen.37 Image refererar till hur ett 
varumärkes målgrupp avkodar de signaler som skickas ut av varumärkesinnehavaren, och förklaras 
ofta som den bild människor har av ett varumärke. I snävare mening definieras imagen som en 
stereotypisk åsikt hos den generella publiken. Riezebos definierar image på följande vis: 

A brand image is a subjective mental picture of a brand shared by a group of consumers.38 

Denna visualiserade bild kan baseras på såväl konkreta egenskaper som immateriella och till och 
med irrelevanta aspekter hos varumärket. 

4.5.1 Att forma önskad image 

En viktig aspekt när det gäller image är hur man knyter rätt associationer till sitt varumärke. 
Riezebos talar om imageformande, vilket han delar upp i två processer: deduktiva och induktiva.39 Den 
deduktiva processen syftar till hur kunden drar slutsatser utifrån en redan existerande 
varumärkesimage, och denna typ av process används ofta när varumärkesinnehavare vill ”flytta” 
associationer från ett varumärke till ett annat. Den induktiva processen, se figur 1, är den bild av ett 
varumärke som kunden skapar utifrån möten med produkter/tjänster och dess marknadsföring. De 
flesta kunder har en relativt svag uppfattning om nyligen introducerade varumärken, och denna är 
väldigt känslig för alla typer av influenser som kan påverka uppfattningen om varumärket i en 
negativ riktning. 

  

                                                
35 Kapferer (2004) 
36 Eriksson (2005) 
37 Kapferer (2004) 
38 Riezebos (2003) s. 63 
39 Ibid. 
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Figur 1. Den induktiva processen (förf. översättning) 

 

Källa: Riezebos (2003) 

Den första fasen i formandet av en varumärkesimage är väldigt viktig, då denna ofta är svår att ändra 
längre fram. Det första intrycket av ett varumärke, en produkt eller en tjänst är många gånger 
avgörande för vad kunden kommer att tycka. Idealet, utifrån ett sändarperspektiv, är att kunden 
exponeras för marknadsföring vars syfte är att bygga upp en image, innan kunden kommer i kontakt 
med varumärket och andra människors upplevelser av det. Genom marknadskommunikation kan 
varumärkets image styras i riktning mot företagets identitet – innan konsumtion och sociala 
influenser kommer in i bilden. På så vis kan de associationer som varumärkesinnehavaren vill att 
kunderna ska knyta till varumärket skapas i förväg. 

Trots att varumärkets image styrs genom marknadskommunikation kommer kundens uppfattning 
att påverkas av den egna erfarenheten. Marknadsföring får därför aldrig lova något som produkten 
inte kan hålla. Däremot kan reklamen framhålla egenskaper som inte direkt uppenbarar sig under 
konsumtion. Flera källor kan influera ett varumärkes image, och imagen kan rymma många olika 
associationer. De associationer som uttrycks genom marknadskommunikation och som är 
karaktäristiska för produkten brukar kallas kärnvärden, se avsnitt 4.3.40 

4.5.2 Att integrera identitet och image 

Genom att analysera ett varumärkes faktiska identitet och image, blir det möjligt att se om det finns 
ett eventuellt gap mellan de båda begreppen. Gapet uppstår om omvärldens bild av ett företag i 
nuläget och i framtiden inte stämmer överens med företagets självbild, identitet. En undersökning lik 
den som utförs i denna studie, ger företaget en god bild och kännedom om det egna varumärket, 
och öppnar för möjligheter att förändra och förbättra varumärket. En sådan undersökning kan 
fungera som en bas för ett företags varumärkeskommunikation och bygger broar mellan den egna 
identiteten och omvärldens image. Det övergripande syftet är att få identiteten och imagen att 
stämma överens i största möjliga mån.41 I varumärkesbyggande föregår identiteten imagen, och 
Kapferer uttrycker förhållandet mellan varumärkets identitet och image på följande vis: 

Before projecting an image to the public, we must know exactly what we want to project. Before it is 
received, we must know what to send and how to send it.42 

                                                
40 Riezebos (2003) 
41 Erikson (2005) 
42 Kapferer (2004) s. 99 
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I en undersökning som ovan beskriven, ingår bland annat att undersöka kundernas uppfattningar 
om ett varumärke. Det finns flera möjliga utfall av en sådan undersökning: 

1. Identitet och image överensstämmer 
Inga åtgärder behöver vidtas. 

2. Varumärkesinnehavaren är nöjd med sin identitet, men upptäcker att kundernas bild inte 

stämmer överens med denna 
En förändrad marknadskommunikation krävs. 

3. Varumärkesinnehavaren är inte nöjd med sin identitet.  
En förändring i riktning mot den önskade identitet måste ske genom identitets- och 
produktutveckling. 

4. Varumärkets identitet har förändrats 
Denna förändring måste kommuniceras. Viktigast är att nå överensstämmelse mellan identitet och 
image.  

Melin menar att för att få ett varumärkes identitet och image att överensstämma bör varumärkets 
kärnvärden först identifieras. Därefter utvecklas positioneringen, och den ligger sedan, tillsammans 
med kärnvärdena, till grund för de kommunikativa budskap som sänds till kunden. Dessa ska 
genomsyra allt företaget företar sig. Märkesinnehavaren ska sträva efter att varumärket i så stor 
utsträckning som möjligt speglar det varumärket faktiskt står för. Det är därför viktigt att ha en god 
uppfattning om kundens bild av varumärket för att kunna påverka den i önskad riktning.43 

Den konkurrens som råder mellan olika parter på marknaden gör det svårt att skapa och bibehålla 
ett starkt band mellan varumärke och kund. Flera orsaker har bidragit till detta: kunden ställer höga 
krav på varumärket, kunden är inte lojal och ett varumärke har komplexa konkurrensfördelar. 
Dessutom har utbredningen av media ökat mängden marknadsföring och detta gör det svårt för det 
enskilda varumärket att formulera en strategi som når fram till kunden. För att ett varumärke trots 
detta ska kunna växa sig starkt, krävs att identitet och image integreras med varandra, så att 
varumärket intar en särskild plats i kundens medvetande. För att så ska ske, måste gapet mellan de 
båda identifieras, alltså måste det ett varumärke kommunicerar också stämma överens med den 
uppfattning kunden har. En olämplig integration, att begreppen inte stämmer överens, leder till ett 
stort bakslag på marknaden och kan ge obotliga skador på varumärket.44 

För att integrera identitet och image menar Roy & Banerjee att varumärkesinnehavaren först bör 
hitta den punkt där identitetens kännetecken, fördelar, värden, särskiljning och personlighet kan 
mötas med imagens livsstil, förväntningar, upplevelser, benägenheter och differentiering. Dessa 
behöver länkas samman så att varumärket antingen får fysiska eller psykiska fördelar och 
upplevelser, så att kunden utifrån dessa fördelar kan tillfredställa de behov denne strävar efter att 
tillfredställa. Att skapa en identitet tar lång tid, och några få begrepp som står i fokus bör tidigt väljas 
ut för att en konkret identitet ska skapas. Över tiden blir denna identitet sedan varumärkets ansikte.45 

  

                                                
43 Melin (1997) 
44

 Roy & Banerjee (2007) 
45 Ibid. 
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5 Syfte och frågeställning 

I detta avsnitt presenteras studiens syfte och de frågeställningar som genomsyrat forsknings-
processen. I syfte och frågeställningar skrivs för tydlighetens skull det aktuella varumärkets 
fullständiga namn ut. 

5.1 Syfte 

Friskolor agerar på en konkurrensutsatt marknad och har ett stort vinstintresse då varje rekryterad 
elev innebär en ökad inkomst för företaget och ytterligare en andel på marknaden. För en tillväxt i 
elevrekryteringen, krävs ett attraktivt varumärke som eleverna aktivt väljer framför andra alternativ. 
Ett attraktivt varumärke fordrar bland annat att varumärkets identitet överensstämmer med 
kundernas image av detsamma, samt att alla involverade parter kommunicerar en enhetlig bild av 
varumärket. 

Denna studie syftar till att undersöka vad nyckelpersoner i John Bauergymnasiets ledning menar att 
varumärket står för och hur de vill att varumärket ska uppfattas, samt hur John Bauergymnasiets 
elever upplever och beskriver den egna skolan. Utifrån detta ämnar vi identifiera varumärkets 
identitet och image och eventuella skillnader och likheter mellan dessa för att utveckla en mer 
verklighetsförankrad identitet och i förlängningen ett enhetligt och mer attraktivt varumärke. Då 
eleverna utgör en del av skolans varumärke ämnar studien också diskutera huruvida eleverna 
fungerar som representanter för John Bauergymnasiets varumärke. 

5.2 Frågeställning 

Syftet med studien ska besvaras genom följande frågeställning:  

� Melin menar att identitet avser vad märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för.46 Hur 
ser John Bauergymnasiets identitet ut, sett utifrån vad representanter från John 
Bauergymnasiets ledning säger? 
 

� Image är enligt Melin kundernas uppfattning om varumärket.47 Hur ser John 
Bauergymnasiets image ut, sett utifrån hur de egna eleverna uppfattar John Bauergymnasiet? 
 

� För att ett varumärke ska kunna växa sig starkt, menar Roy & Banerjee, krävs att identitet 
och image integreras med varandra.48 Det varumärket kommunicerar bör stämma överens 
med den uppfattning kunderna har. Stämmer elevernas uppfattning, varumärkets image, 
överens med John Bauergymnasiets självbild, varumärkets identitet? 
 

  

                                                
46 Melin (1997) 
47 Ibid. 
48 Roy & Banerjee (2007) 
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5.3 Avgränsningar 

I denna studie ingår endast ett urval av elever från JB i Jönköping. Studien avgränsar sig från övriga 
orter i landet där skolan finns belägen, och ämnar inte visa på ett resultat som är representativt för 
JB som helhet. Studien kan dock visa på mönster som är av intresse för JB:s varumärke och ge en 
fingervisning om tendenser som kan appliceras i en större kontext. Studien avgränsar sig också från 
att ta hänsyn till andra aspekter som kan påverka studiens resultat: 

� Vilka program de intervjuade eleverna läser och hur det kan påverka deras uppfattningar 

� Att inte elever från alla program och årskurser på JB i Jönköping finns representerade i 
studien 

� Att inte hela ledningen och all personal på JB fått ge sin syn på det egna varumärket, samt 
vilken påverkan detta kan ha på studiens resultat 

� Att det kan finnas uppfattningar och åsikter som inte kommit fram under intervjuerna och 
således inte finns representerade i studiens resultat 

� De uppfattningar och åsikter om JB som kan finnas hos andra än skolans elever, och som 
skulle kunna ses som en del av varumärkets image 
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6 Metod 

Metod avser det vetenskapliga sätt vilket ett ämne behandlas utifrån, och utgör de verktyg genom 
vilka studiens syfte och frågeställningar kan uppnås och besvaras. 49 I följande kapitel redogörs för de 
metoder och de angreppssätt som använts i denna studie. Kapitlet inleds med en beskrivning av den 
forskningsansats studien utgått från. Vidare beskrivs och motiveras de övriga tillvägagångssätt som 
använts. Eventuell kritik mot vald metod presenteras i respektive avsnitt, och positiva och negativa 
aspekter av dessa diskuteras genomgående i kapitlet. 

6.1 Vetenskaplig ansats 

Den kvantitativa forskningen sägs ha sin grund i naturvetenskapen, och denna har gett upphov till 
en av de två huvudsakliga inriktningarna i vetenskapsteorin: positivismen. Positivismen strävar efter 
absolut kunskap genom sinnen och logik. Den kvalitativa forskningen däremot, vilken denna studie 
utgår ifrån, har sin grund i samhällsvetenskapen och humanismen, och har lagt grunden för den 
andra huvudsakliga inriktningen inom vetenskapsteorin: hermeneutiken. Hermeneutik betyder 
tolkningslära, och hermeneutiker strävar efter förståelse genom introspektion och empati, alltså 
genom att forskaren ser in sig själv för att på så sätt förstå andra människors känslor och 
upplevelser. Genom att vi själva är människor kan vi sätta oss in i hur andra människor tänker och 
känner. Enligt positivismen är det som inte går att verifiera, bevisa, inte sann kunskap, och den 
menar att hermeneutiska tolkningar är för osäkra för att kunna kallas sanning. Hermeneutiken menar 
däremot att vissa saker helt enkelt inte går att verifiera, men att de inte är mindre sanna för det, och 
att det väsentliga i forskningen går förlorat om det aldrig går att förmedla känslor och innebörder.50 

6.1.1 Studiens inriktning - kvalitativ metod  

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativa metoder används i syfte att se 
världen utifrån individens perspektiv. Resultatet blir ett inifrånperspektiv, som kan skapa en djup 
och fullständig förståelse för det som undersöks. Den kvalitativa metoden ska alltså ge en möjlighet 
att autentiskt återge strukturer, handlingsmönster samt den sociala ordningen i undersökningen, till 
skillnad från den kvantitativa forskningen som vill generera objektiv och förutsättningslös vetenskap, 
för att sedan kunna räkna, ordna och generalisera resultaten.51 

Metoden har valts utifrån studiens syfte och frågeställning, vilka avser visa på uppfattningar och 
tendenser hos studiens undersökningsobjekt. Studien ämnar inte generalisera de uppfattningar som 
framkommer i resultatet, utan syftar till att utveckla en förståelse för hur dessa uppfattningar ser ut. 
Utifrån denna förståelse ämnar tendenser och mönster påvisas, och intentionen är sedan att utifrån 
dessa utveckla kännedom om hur studiens resultat kan ligga till grund för vidare 
varumärkesutveckling. 

                                                
49 Ejvegård (2003) 
50 Thurén (2006) 
51 Holme & Solvang (1997) 
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6.1.2 Förförståelse 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är förförståelse. Med förförståelse menas att det vi 
uppfattar inte enbart uppfattas genom våra sinnen, utan till stor del är påverkat av våra egna 
tolkningar, värderingar och ibland till och med önsketänkanden. Att utifrån ett förutsättningslöst 
perspektiv se sin omvärld är praktiskt taget omöjligt, då människor redan som barn lär sig hur 
omvärlden ser ut och fungerar. Detta kallas socialisering. Allt människan upplever, ser, hör, tänker 
och tycker bygger därför på förförståelse. Därmed bygger också vetenskaplig forskning på 
förförståelse, och resultat och argumentation av hermeneutisk ansats bygger till stor del på 
förutfattade meningar. Detta behöver dock inte vara till nackdel för vetenskapen, eftersom verklig 
förståelse kan utvecklas genom förförståelse och fördomar. Thurén kallar detta för den 
hermeneutiska cirkeln, och den visar hur förförståelse och erfarenheter bygger på varandra i en 
ständig kunskapsspiral uppåt.52 Detta är själva forskningsprocessen, och denna ses som en 
”objektiv” utgångspunkt för arbetet. All forskning präglas av denna forskningsprocess, och det är av 
största vikt att forskaren själv är klart medveten om vilken roll denne själv spelar i undersökningen 
och vilken betydelse det har för resultatet.53 

Förförståelsen i denna studie innebär för oss som författare att vi inte kan förhålla oss fullständigt 
objektiva till det material som undersökningen grundar sig på, även om strävan är denna. 
Förförståelsen innebär också att vi som medie- och kommunikationsvetare tillhör en diskurs som 
innehåller språk, kunskap och synsätt som gör att vi ser sammanhang och mönster som andra inte 
uppfattar. Att som författare hålla sig fullständigt objektiv är inte möjligt, då vi oavsett intention 
kommer att påverkas av vår förförståelse. Detta är dock helt i enlighet med studiens syfte, och vi 
anser inte att detta är till studiens nackdel. Så länge en medvetenhet finns kring vad förförståelsen 
innebär, ges en möjlighet att ifrågasätta och kritiskt granska de slutsatser som dras. En annan faktor 
som kan komma att påverka förförståelsen är att en av denna studies författare är anställd hos 
uppdragsgivaren, och därigenom besitter bakgrundsfakta som inte framkommit av de intervjuer som 
genomförts. 

6.2 Urval 

Populationen är i denna studie sex gymnasieelever på JB i Jönköping. Studien syftar inte till att 
generalisera utifrån det totala elevantalets uppfattning på JB i Jönköping, utan ämnar visa på de 
tendenser som går att urskilja utifrån ett mindre antal intervjuer. Därför har ett urval av det totala 
elevantalet på JB i Jönköping gjorts. Urvalet i denna studie har gjorts i form av ett bekvämlighetsurval. 
Ett bekvämlighetsurval, även kallat ett första-bästaurval, är ett urval där man använder sig av de 
enheter som är lättast att få tag i.54 Ett bekvämlighetsurval är inte representativt och kan leda till 
felaktiga slutsatser om populationen, men eftersom syftet med studien är att studera tänkbara 
samband är kravet på representativitet låg. Studiens intresse ligger inte heller i att med bestämd 
säkerhet uttala oss om populationen.55 Vilket material som krävs för att uppfylla studiens syfte beror 
på hur frågeställningen ser ut. I denna studie kommer materialet från de enheter, den population, 
som ingår i undersökningen samt från de informanter som intervjuats.56 

                                                
52 Thurén (2006) 
53 Holme & Solvang (1997) 
54 Esaiasson et. al. (2007) 
55 Holme & Solvang (1997) 
56 Esaiasson et. al. (2007) 



20 

 

Inför vårt urval tog vi hjälp av JB:s fyra biträdande rektorer, vilka fick föreslå lämpliga kandidater till 
intervjuerna. Vår önskan var att respondenterna skulle vara informationstäta elever med förmåga att 
uttrycka sina åsikter och uppfattningar, och då vi själva inte hade någon insikt i elevernas 
personligheter ansåg vi det rimligt att be om hjälp med vårt urval av personer som känner till 
eleverna och deras förmågor. Dessutom krävdes att våra respondenter skulle vara myndiga, för att 
underlätta planeringen inför intervjufasen, och detta krav var för rektorerna lätt att tillgodose när de 
valde respondenter. 

Eftersom urvalet gjordes av utomstående finns en risk att detta är gjort utifrån andra grunder än de 
studien bygger på, till exempel att elever valts utifrån en önskan om ett specifikt resultat. Vi anser 
dock att rektorerna har ett så pass stort intresse i att studien förmedlar elevernas faktiska uppfattning 
att de inte har gjort ett skevt urval. Vi anser också att det inte påverkar studiens kvalitet om resultatet 
visar på till exempel överdrivet positiva elever, då syftet inte är att utröna huruvida eleverna är nöjda 
eller inte, utan endast ämnar undersöka om JB:s självbild stämmer överens med den av eleverna 
upplevda. 

6.3 Kvalitativ intervju 

I studien har kvalitativa samtalsintervjuer genomförts, eftersom denna metod ger de bästa 
förutsättningarna och det material som krävs för att studiens syfte ska uppnås.  

Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer 

fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar.57 

En kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal i en vardaglig situation. Genom denna metod minskas 
den egna påverkan på undersökningsobjektet, då personen i fråga får en möjlighet att styra samtalet 
och uttrycka det som denne vill ge uttryck för. Metoden är också flexibel eftersom det finns 
möjlighet att söka upp intervjupersonerna igen och be om kompletterande information. På så sätt 
kan datainsamling och analys ske parallellt. De kvalitativa intervjuerna genomförs tills bilden av det 
som undersöks är mättad, och med det menas tills forskaren anser att studiens syfte och 
frågeställning är uppfylld och besvarad. Antalet intervjuer är alltså inte bestämt på förhand, utan 
metoden ger en möjlighet att utefter arbetets gång bestämma vad som är nödvändigt för att uppnå 
syfte och besvara frågeställningar. I intervjusituationer är det viktigt att som intervjuare förhålla sig 
objektiv och inte ge uttryck för sina egna åsikter och uppfattningar. Vidare krävs att intervjuaren är 
uppmärksam och öppen samt skapar en tillit hos intervjupersonen så att denne känner att 
situationen är otvungen och att särskilda svar inte förväntas. Det är också viktigt att inte övertolka 
och ”lägga orden i munnen” på den intervjuade.58 De personer som deltar i en kvalitativ intervju 
tenderar ofta att ge de svar som de själva tror efterfrågas av intervjuaren.59 Därför är det viktigt att vi 
som intervjuare har detta i åtanke och inte uttrycker värderingar och ställer frågor som speglar våra 
egna värderingar. Det är också viktigt att som intervjuare våga vara tyst och ge intervjupersonen det 
utrymme som krävs för att denne ska kunna ge uttömmande och personliga svar. 

                                                
57 Holme & Solvang (1997) s. 101 
58 Ibid. 
59 Østbye et. al. (2003) 
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6.3.1 Informant- och respondentintervjuer 

I kvalitativa intervjuer görs skillnad på informant- och respondentintervjuer. Respondenter är de 
som själva är delaktiga i den process som studeras, medan informanter står utanför själva processen 
men har mycket att säga om det. 60 I denna studie förekommer båda intervjutyperna, genom att 
gymnasieeleverna intervjuas i egenskap av respondenter, och representanter från JB:s ledning i 
egenskap av informanter.  

Intervjuerna till denna studie ägde rum den 3:e, 6:e, 10:e och 11:e november på JB:s huvudkontor, 
samt i ett grupprum på JB. Intervjuerna var förhandsbestämda, och för intervjupersonerna innebar 
detta att de hade en chans att förbereda sig mentalt. Inför intervjuerna kontaktades 
intervjupersonerna via mail, i vilka vi beskrev att vi är studenter vid det medie- och 
kommunikationsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Jönköping, och att vi på uppdrag av JB 
genomför en undersökning om vad eleverna tycker om skolan. Respondentintervjuerna inleddes 
med att vi informerade eleverna om att vi skriver en uppsats och är intresserade av deras personliga 
uppfattningar om JB. Att vi begränsade den information som gavs till eleverna inför intervjuerna, 
beror på att vi inte ville att eleverna kände sig pressade eller att vi förväntade oss en viss typ av svar. 
De informanter som intervjuades var redan väl insatta i studiens syfte då det delvis var på uppdrag 
av dessa personer undersökningen genomfördes. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 
mobiltelefon och transkriberades sedan till skriftlig form. 

6.3.2 Intervjuguide 

I kvalitativa intervjuer brukar en intervjuguide med icke standardiserade frågor användas. Denna 
intervjuguide delas in i teman som inte nödvändigtvis behöver tas upp i exakt ordningsföljd, och 
detta gör att intervjupersonerna själva kan påverka hur intervjun utvecklar sig.61 Att tänka på vid 
formulerandet av en intervjuguide är att knyta innehållet till undersökningens frågeställning och se 
till att möjliggöra ett levande samtal. En tumregel är att formulera korta frågor som kan generera 
långa svar. Principen för intervjuguiden är att frågorna ska vara korta, lätta att förstå och fria från 
akademisk vokabulär. Frågorna ska dessutom vara deskriptiva, beskrivande, och framkalla spontana 
svar utifrån intervjupersonernas egen livsvärld.62 

Inför intervjuerna i denna studie sammanställdes tre olika intervjuguider, en för respektive 
informantintervju samt en för respondentintervjuerna. Detta gjordes för att vi med hjälpa av 
intervjuguiderna skulle kunna erhålla relevant information av informanter och respondenter. Då våra 
informanter är verksamma inom olika områden och därför bidrog med olika typer av information 
användes två intervjuguider, en för respektive intervju, eftersom de frågor som ställdes inte var av 
samma karaktär. Under samtliga respondentintervjuer användes samma intervjuguide, eftersom 
ingen åtskillnad gjordes mellan respektive elev. Frågorna i intervjuguiderna utformades utifrån 
respektive informants och respondents roll i undersökningen. Grundtanken var att vi under 
intervjuerna inte skulle tala i ämnesbundna termer, så som identitet, image och varumärke då 
intervjupersonerna kanske inte var bekanta med begreppen eller hade en annan uppfattning om dess 
innebörd än vår. Vårt språk skulle också kunna komma att påverka intervjupersonernas svar och 
vokabulär, eller göra dem osäkra på vad som förväntades av dem.  

                                                
60 Holme & Solvang (1997) 
61 Ibid. 
62 Esaiasson et. al. (2007)  
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Informanternas frågor utformades utifrån respektive yrkesroll. Då den första informanten är 
verksam som gymnasiechef utarbetades frågor, se bilaga 1, kring vad i utbildningens innehåll, 
skolans koncept och verksamhetsprinciperna som förmedlas till elever och föräldrar. Vår andra 
informant har titeln marknadschef, och därför utformades frågorna under dennes intervju något 
annorlunda, se bilaga 2. Dessa fokuserade istället för innehållet på utformandet av JB:s 
kommunikation till målgruppen, i form av marknadsföring, kärnvärden och profiler – hur 
utbildningen paketeras till elever och föräldrar.  Utifrån de svar vi fick under informantintervjuerna 
blev det möjligt för oss att objektivt identifiera vad som kan knytas till varumärkets identitet.  

Inför respondentintervjuerna användes en annan taktik än under de tidigare intervjuerna, då dessa 
inte skulle informera oss om skolan, utan delge oss sina personliga uppfattningar. Dessutom 
handlade inte dessa frågor om verksamheten utan om den faktiska upplevelsen av den. För att 
påverka respondenternas svar i så liten utsträckning som möjligt talade vi med dessa inte om 
varumärken, uppfattningar eller attityder utan ställde enkla frågor om vardagen i skolan. Vi bad dem 
beskriva skolan och dess klimat samt relationer till såväl klasskamrater som lärare och rektor. Vi 
ställde också frågor om hur undervisningen går till, hur de allmänt upplever sin skolsituation och 
andra frågor av liknande karaktär. Frågorna ställdes för att vi vid sammanställningen av intervjuerna 
skulle ha ett brett och informationstätt material som täckte in alla aspekter som skulle kunna rymma 
uppfattningar som kan kopplas till varumärkets image. Frågorna i intervjuguiderna fungerade i 
samtliga fall endast som en inledning till en mer omfattande dialog, som innehöll även andra 
aspekter än de som explicit nämns i intervjuguiden. Därför innehåller resultatredovisningen fler 
ämnen än de som kan utläsas i intervjuguiderna. 

6.3.3 Operationalisering 

Denna studie avser att genom kvalitativa intervjuer undersöka de uppfattningar och underliggande 
meningar som finns hos urvalet. Då kvalitativ forskning riktar in sig på förståelse och tolkning, krävs 
att vi ringar in alla aspekter som kan hjälpa oss att uppfylla studiens syfte och frågeställning. Då vi i 
förväg inte visste något om urvalets uppfattningar visste vi inte heller hur de såg ut eller skulle yttra 
sig, och därför kunde vi inte endast ställa intervjufrågor i direkt anslutning till vårt syfte och 
frågeställning. Därför krävdes att studiens frågeställning specificerades genom operationalisering till 
konkreta frågor som kunde förstås och besvaras av urvalet. Frågorna utformades så att respektive 
intervjuperson ställdes frågor som passade dennes person och position. Med informanterna talade vi 
till exempel i andra termer än med respondenterna som ju deltog i undersökningen i egenskap av 
elever och därför dels inte har samma kunskap och dels inte använder samma vokabulär. Eftersom 
vi sökte information som vi inte visste hur vi skulle nå under intervjuerna, ställdes frågor inom ett 
brett spektra av ämnen. Vissa delar av resultatet kan därför ses som avlägset ämnesområdet, men 
kan leda till att slutsatser kan dras av tendenser som annars inte visat sig. 
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6.3.4 Pilotintervju 

Pilotintervjuer genomförs innan materialinsamlingen påbörjas. Detta görs för att intervjuaren i 
förväg ska kunna ta bort frågor som inte fungerar samt för att testa om frågorna ger den 
information och det djup som eftersträvas i intervjun. Pilotintervjuer görs även för att intervjuaren 
ska kontrollera att intervjuguiden fungerar i sin helhet och att denna inte medför en för tidskrävande 
intervju.63 Märker intervjuaren till exempel att frågorna är längre än svaren bör upplägget och 
frågorna förändras.64 Dessutom ger pilotintervjun en möjlighet att träna forskaren i 
intervjusituationen. Det är viktigt att den eller de personer som deltar i pilotintervjun liknar de som 
ska intervjuas i studien.65 

Inför intervjuerna i denna studie genomfördes en pilotintervju med en före detta elev på JB. Denna 
gav oss tillfälle att dels prova på rollen som intervjuare och dels testa vår intervjuguide i en faktisk 
intervjusituation. Dessutom gav pilotintervjun oss möjlighet att revidera och förändra de teman och 
frågor som inte genererade den information som eftersöktes. 

6.4 Studiens kvalitet 

I kvalitativ forskning talas det, istället för validitet och reliabilitet, om kvalitet. Begreppet syftar till att 
kontrollera huruvida studien uppfyller krav på vetenskaplig relevans eller ej, samt om studien är 
korrekt genomförd. Denna studies kvalitet har tagits i beaktande under hela arbetsprocessen. 
Studien vilar på en rad starka teorier, utformade av till största delen erkända och välkända forskare 
inom studiens vetenskapliga disciplin, och dessa teorier har genomgående verifierats och förankrats i 
studiens syfte och frågeställningar. De teorier som används har alla påträffats i flera 
forskningssammanhang och i studier som i sin utformning liknar denna. I enlighet med rollen som 
forskare har vi i denna studie ständigt kritiskt granskat både externa källor och det egenproducerade 
materialet så att inga diskussioner förts och slutsatser dragits på felaktiga grunder. 

Alla intervjuer som ingår i studien har utförts enligt lagliga och etiska aspekter då alla elever var 
myndiga vid intervjutillfället och hålls anonyma i studien. Då eleverna inte gavs någon närmare 
förklaring till studiens syfte har vi ingen anledning att tro att dessa elever återgivit någon annan 
uppfattning än den sanna, eftersom de inte vet vilka svar som önskats. De intervjuer som 
genomförts med representanter från skolans ledning har gett sitt godkännande att publiceras vid 
namn. Eftersom studiens resultat är av deras intresse bedömer vi att även dessa gett en korrekt 
skildring av verkligheten. I studiens resultat har endast utvalda delar av de genomförda intervjuerna 
redovisats då vi anser att övriga delar av dessa inte är av relevans och därmed överflödiga för att 
besvara studiens syfte och frågeställning. Intervjuerna har spelats in och transkriberats till skriftlig 
form, varefter denna text granskats noga för en garanterad överensstämmelse med verkligheten. Att 
intervjuerna spelats in minskar i sig risken för feltolkning då intervjuerna kunnat repriseras utan 
eventuella distraktioner som kroppsspråk, störande ljud och visuella aspekter. Avslutningsvis är 
studien inte genomförd med avsikt att producera ett generaliserbart resultat, men detta är helt i 
enlighet med studiens syfte och frågeställning, och påverkar därför inte studiens kvalitet. 

  

                                                
63 Østbye et. al.  (2003) 
64 Esaiasson et. al. (2007) 
65 Østbye et. al. (2003) 
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7 Resultatredovisning 

7.1 Informantintervjuer 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de två informantintervjuer som genomförts. De personer 
som intervjuats och fungerar som informanter i denna studie är Per-Erik Lorentzon, gymnasiechef 
på JB och Martin Hytting, marknadschef på JB. Per-Erik ansvarar för innehållet i utbildningarna, 
medan Martin ansvarar för att marknadsföra skolan, främst mot den primära målgruppen: 
potentiella elever och deras föräldrar. Intervjuerna genomfördes vid två separata tillfällen. I detta 
avsnitt presenteras dock en gemensam sammanställning av intervjuerna och resultatet delas här upp i 
sex teman utifrån den information som framkom under intervjuerna. 

7.1.1 Koncept 

Martin var med om att starta JB 1999. Tanken var då att skolan skulle ta vara på och förbättra det 
som var negativt i den kommunala skolan, till exempel att de elever som var duktiga inte fick några 
nya utmaningar utan fick vänta in de övriga eleverna, spring mellan klassrummen, och lektioner där 
eleverna inte hann göra färdigt sina uppgifter. JB:s ideologi blev att verka som en motsats till detta 
genom hemklassrum, längre lektionspass och ett lärande som utgår från eleven istället för läraren 
vilket innebär att eleven själv sätter upp sina mål. Per-Erik säger: 

Eleven får själv ta ansvar för sina studier. Tack vare de långa arbetspassen lär läraren känna eleven, och 
behöver därför inte mäta kunskaper endast genom prov. Detta ställer höga krav på såväl lärare som 
elever. 

Dessutom fanns inte IT i skolan när JB startades, och eftersom datorerna är ett viktigt verktyg när 
eleverna kommer ut i arbetslivet, föddes en idé om att datorerna skulle finnas med överallt i 
undervisningen. Där kan all information eleven behöver finnas tillgänglig och eleven får lära sig 
reflektera, ifrågasätta och söka information med hjälp av datorn. Detta blev grunden för JB:s 
arbetssätt och kom att bli det som utmärkte skolan i dess profilering. 

JB använder sig av en fras Martin kallar payoff: Upptäck. Uppnå. Denna syftar till gymnasietiden som 
en resa – eleverna ska upptäcka något under tiden för att uppnå det när de lämnar skolan. Payoffen 
ska skapa mervärde för varumärket genom att kommunicera att gymnasietiden ska vara en trevlig 
resa som innehåller engagerade lärare, bra lokaler och bra mat samt en miljö som innehåller vänskap, 
tolerans och möten. Detta är något man ska jobba med varje dag ute på skolorna – innehållet ska 
inte bara vara bra paketerat. Martin menar: 

Lärarna ska fungera både som kompisar och coacher. Vara personliga men inte privata. Eleven ska 
känna att lärarna bryr sig om utbildningen utifrån elevens egna förutsättningar. 
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7.1.2 Målgrupp 

När det gäller varumärkesbyggande är det av högsta vikt att man kommunicerar kärnvärden och 
laddar sitt varumärke, säger Martin som menar att varumärket JB verkar under speciella 
förhållanden. Målgruppen är de potentiella eleverna och deras föräldrar eftersom gymnasievalet är 
något föräldrarna ofta är engagerade i. Dessa är bara mottagliga för JB:s kommunikation från 
oktober till februari under årskurs nio, då eleverna gör sitt gymnasieval, efter det är de inte 
intresserade. Per-Erik säger: 

Niondeklassarna och deras föräldrar är målgruppen, det måste man tänka på. När de väl valt så är de 
inte längre intressanta för oss. 

Martin instämmer även han i detta: 

Marknadsavdelningens arbete slutar när eleverna gjort sitt gymnasieval. 

För JB förändras målgruppen ständigt, och därigenom även varumärket. Målgruppen är väldigt 
känslig för trender, och som aktör på utbildningsmarknaden erbjuds en enda chans att nå 
målgruppen under begränsad tid, och därför krävs det att man agerar snabbt. Martin menar att 
samma resa görs om och om igen, men med nya kunder och ett nytt varumärke varje höst. 
Marknaden är föränderlig, men trots detta måste man hitta en tydlig linje att kommunicera i sin 
marknadsföring. JB ska vara en skola i tiden, och det ställs stora krav på skolan då eleverna aktivt 
väljer gymnasium för att de tycker om innehållet. Eleverna förväntar sig en bra utbildning, och det 
ska de få. Efter att de har gjort sitt gymnasieval är det upp till JB att bekräfta detta. Martin menar att: 

Det finns ingen bättre marknadsförare än en nöjd elev. Eleven ska själv säga att detta är det bästa val 
jag gjort i mitt liv. 

7.1.3 Varumärket JB 

Martin menar att det är viktigt att hålla ihop varumärket, men att det kan vara svårt då det finns 
många kreativa människor ute på skolorna. Ibland händer det att de anställda själva trycker upp 
material, producerar egna hemsidor eller slogans och detta kan skada varumärket. Martin förklarar: 

Det är positivt med människor som har idéer, men varumärkesbyggandet tillåter inga egna initiativ och 
man kan inte kommunicera ut för många kärnvärden samtidigt. 

Elever och föräldrar förväntar sig ett visst koncept, och att detta är samma överallt, och splittrad 
kommunikation tunnar ut varumärket. Rekryteringsansvaret ligger på rektorerna ute på skolorna, 
men det är marknadsavdelningens uppgift att förse dessa med enhetligt material och kommunikativa 
riktlinjer. Ibland finns inte dessa, och då tvingas personalen på skolorna producera eget material. De 
anställda förstår dock inte alltid konsekvensen av att fatta egna beslut som strider mot nationella 
direktiv. Martin förklarar: 

Besluten kan vara välgrundade, men får effekter som är rent skadliga för varumärket. 

När det gäller marknadsföringskanaler menar Martin att det personliga mötet är viktigast:  

Det ultimata mötet innehåller en stark representant från skolan, kunden och gärna en vårdnadshavare. 
Det mötet kan trigga eleven och slår allt annat. 
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7.1.4 Kärnvärden 

Payoffen Upptäck. Uppnå ska även styra associationerna till JB:s kärnvärden. Per-Erik anser att 
kärnan i JB är de fyra områdena trygghet, glädje, utveckling och verklighet, vilka är värden som personalen 
ska jobba utifrån. Dessa ska inte kommuniceras till eleverna, utan är fyra punkter för hur 
verksamheten ska bedrivas, menar Martin. På JB pratar man mycket om kontakten mellan lärare och 
elever, och hur detta återkommer i glädje och trygghet. En annan viktig fråga är anställningsbarhet – 
eleverna ska vara relevanta för den arbetsmarknad de kommer ut på. De ska inte bara kunna söka ett 
jobb, utan också ha det som faktiskt krävs för att få ett, menar Per-Erik. Martin håller med, och 
menar att eleverna inte ska behöva stänga några dörrar, utan att man efter att ha gått på JB ska 
kunna arbeta med vad som helst. Gymnasieutbildningen ska fungera både som yrkesutbildning och 
som en väg till högre studier, och man ska inte behöva ta ett beslut om vad man vill göra förrän efter 
gymnasiet. Martin förklarar: 

Oavsett om du vill bli polis, informatör eller ingenjör ska du kunna gå på JB. Gymnasietiden ska vara 
en trevlig resa där du utvecklas som människa. 

Kärnvärdena från skolans grundande finns fortfarande kvar på JB, och Martin menar att dessa är 
praktik före teori, eleven i centrum, elevstyrd undervisning samt att läraren hjälper eleven att uppnå sina mål. Dessa 
värden riktar sig både till de blivande eleverna och deras föräldrar, tanken är att de ska kunna läsa 
JB:s material tillsammans. Det är svårt att veta vem som tar beslutet i valet av gymnasium, och 
därför tänker man även på föräldrarna när man producerar marknadsmaterial, säger Per-Erik.  

7.1.5 De tre profilerna 

Både Martin och Per-Erik beskriver också de tre profiler som genomsyrar JB:s verksamhet: IT, hälsa 
och entreprenörskap. Dessa är de ”tre ben” JB står på, och profilerna är en nyckelfaktor i JB:s 
arbetssätt. Skolan startades som ett IT-gymnasium och med tiden tillkom de två övriga profilerna. 
Entreprenörsprofilen har sin grund i att JB ville ge eleverna kunskaper i att starta eget företag redan 
på gymnasienivå. Hälsoprofilen kom till när det 2003 upptäcktes att eleverna spenderade mycket tid 
framför datorn, och då började man arbeta systematiskt med elevhälsan. Hälsoprofilen, menar både 
Martin och Per-Erik, är dock något svagare än de andra. 

7.1.6 Varumärkets rykte 

Utanför JB finns en uppfattning om att skolan är slapp, eftersom alla elever på skolan har en egen 
dator, och man talade tidigare om att skolan var ”läxfri” tack vare de långa arbetspassen. Martin 
menar att detta är ett rykte som finns bland kommunala lärare som inte tycker om JB:s koncept och 
hos elever som inte själva går på JB. Martin hävdar dock att detta inte är sant. JB:s pedagogiska 
koncept bygger inte på att skolan är kravlös, utan att eleven själv gör jobbet under de långa 
arbetspassen som ger tid och möjlighet att hinna med uppgifterna under skoldagen. Per-Erik 
berättar att man har slutat använda elevernas datorer och att skolan är läxfri som argument i 
marknadsföringen, då detta inte längre har något marknadsvärde och dessutom lockar fel elever till 
skolan. 
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7.2 Respondentintervjuer 

I detta avsnitt presenteras ett sammanställt resultat av de samtalsintervjuer som genomförts med 
elever vid JB. Även i detta avsnitt har materialet i efterhand delats in i nio teman. Dessa teman har 
ingen koppling till de teman som redovisats i föregående avsnitt, utan har konstruerats utifrån vad 
som diskuterats under respondentintervjuerna. Då elevernas namn inte är av relevans för studien är 
dessa anonyma, och figurerar hädanefter som elev 1 – 6. Resultatet ligger till grund för den analys 
och de slutsatser som presenteras i avsnitt 8. 

7.2.1 JB som skola 

Eleverna vi intervjuat är alla väldigt nöjda med JB och sitt val av gymnasium. Alla talar varmt om 
skolan, lärare och undervisning, samt hur JB skiljer sig från andra gymnasier. Elev 1 säger: 

Jag gjorde verkligen rätt val när man hör hur andra har det. JB är inte alls som de andra gymnasierna. 

En tydlig tendens är att man uppfattar JB som en liten skola med trevlig miljö och bra stämning. 
Ingen elev upplever att det förekommer mobbing på skolan, utan det finns en bra sammanhållning 
på skolan. Elev 6 uttrycker att det finns en positiv attityd, och att det inte sätts stämpel på någon till 
skillnad från på andra skolor, där eleven själv har fått bilden av att eleverna är mer uppdelade. Denna 
positiva attityd pratar flera av eleverna om. 

Alla skämtar, skrattar, pratar med varandra och alla umgås med alla. Det är en rolig stämning på hela 
skolan, mellan lärare och lärare, lärare och elever och elever och elever.66 

Även om skolan upplevs som relativt liten känner eleverna av tillväxten som skett de senaste åren. 
En elev menar att man numera ser nya ansikten i matsalen varje dag. Alla program har sin egen 
korridor, och detta gör att känslan av ”den lilla skolan” bibehålls trots att skolan växer. Några elever 
menar att det ibland är tråkigt att vara så uppdelade mellan programmen, men betonar att de känner 
sig hemma i skolan tack vare den gemenskap som skapas i korridorerna. 

Det känns tryggt att ha sin hemkorridor, och det gör att JB känns som en liten skola och att man blir 
väldigt tajt med dem som läser samma program.67 

Tack vare specialidrotten blandas klasserna och man pratar mer med varandra. På vår våning har man 
alltid något att prata om.68 

Något som var viktigt för eleverna när de valde JB var det annorlunda arbetssättet. Eftersom JB är 
en relativt ny skola, menar en elev, har man ett annorlunda tänk vilket är väldigt positivt. Lärarna är 
friare och mer öppna för vad eleverna tycker än på andra skolor. Elev 2 utvecklar: 

På JB har man ett nytt tänkande när det gäller att lära ut, som jag tror att eleverna har lättare att 
acceptera. 

  

                                                
66 Elev 4 
67 Elev 1 
68 Elev 6 
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Alla elever menar att skolarbetet är fritt och väldigt självständigt, och innebär mycket eget ansvar på 
både gott och ont. Man kan påverka mycket och själv lägga upp sin skolgång. En elev talar också om 
skolans resurser som en utmärkande faktor gentemot de kommunala skolorna: 

Man hör alltid om kommunala skolor och deras ekonomiska problem, men det känns inte som att 
friskolor har samma begränsningar. På JB verkar man ha hur mycket resurser som helst, och det tjänar 
ju eleverna också på. Vi har mer och bättre utrustning är andra skolor och man byggde till exempel en 
ny matsal när det behövdes.69 

7.2.2 Undervisning 

Undervisningen på JB är något alla elever betonar under intervjuerna. Det självständiga arbetet 
kännetecknar JB och förespråkas varmt av eleverna. Eleverna menar att det i stor utsträckning är just 
undervisningen som skiljer JB från kommunala skolor. På JB jobbar man i längre lektionspass om 
tre timmar, och integrerar ofta flera ämnen i projekt och teman. Elev 1 säger: 

Det är bra med de längre passen, man kommer in i uppgiften på ett annat sätt. 

Elev 5 instämmer: 

Tretimmarslektioner är väldigt skönt. Man hinner både komma igång och avsluta uppgiften under 
samma lektion. 

Varje klass har ett eget hemklassrum där all undervisning sker. Detta upplever eleverna som positivt 
då de alltid vet vart de ska, och har sina saker samlade på ett ställe. Under de långa lektionspassen 
använder eleverna den egna datorn, och att ständigt sitta framför datorn uttrycker eleverna som både 
positivt och negativt. Positivt är att de har allting de behöver samlat på datorn, såväl uppgifter som 
information, och eftersom alla elever har sin egen dator behöver de aldrig konkurrera om dem, som 
på grundskolan. 

Varje lektion använder vi datorn, och det är bra. Det var en stor del av varför jag sökte hit. Det kändes 
som en roligare version av att gå i skolan.70 

Negativt är dock att en del av eleverna ibland upplever det som påfrestande att sitta framför datorn 
så många timmar i sträck. 

Man blir trött i ögonen och får ont i nacken och ryggen när man suttit framför datorn i sex timmar. 
Ibland skulle man vilja sitta med papper och penna eller läsa en bok. Jag saknar böckerna ibland.71 

Datorn är elevernas viktigaste arbetsredskap under skoltiden. Den ersätter både böcker, papper och 
penna i de flesta ämnena, och eleverna lämnar in sina uppgifter via internet. Elev 2 menar att det 
ibland kan vara svårt att hitta information till vissa uppgifter, och att lärarna inte alltid kan hjälpa till 
eftersom det inte finns några böcker och de inte heller vet var man kan hitta information.  

  

                                                
69 Elev 3 
70 Elev 6 
71 Elev 4 
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Vidare menar elev 2 att inställningen till datorn har ändrats under gymnasietiden. I början lockade 
andra saker än skolarbetet när hon satt framför datorn, till exempel MSN72 och olika communities73, 
men eleven insåg efter ett tag att skolarbetet blev lidande. JB ska vara en läxfri skola, men detta 
förutsätter att eleverna tar ansvar för sitt skolarbete och ser till att detta blir gjort under lektionstid, 
berättar elev 2. Elev 1 menar att det aldrig är så att man inte hinner göra färdigt uppgifterna på 
lektionen, utan att det i så fall beror på eleven själv. 

Gör man inte det man ska får man göra det utanför lektionstid.74 

Vidare menar elev 1 att skolarbetet på JB är fritt och väldigt självständigt. Man får som elev ta 
mycket ansvar, på både gott och ont, och själv lägga upp och påverka sin skolgång. Elev 6 utvecklar: 

Det mesta handlar om eget ansvar. Det var chockerande när jag kom hit i ettan, inte alls som på 
högstadiet. Man får en uppgift och väljer sedan själv hur man löser den. I början av ettan hade jag dåliga 
betyg för jag koncentrerade mig på andra saker än skolarbetet, och var väl inte van vid ansvaret heller. 
Men nu har jag lärt mig det, och det känns positivt. 

Detta arbetssätt ger eleverna mer fritid och en möjlighet att hinna med andra saker än skolarbete. 
Elev 3, som håller mycket på med musik på sin fritid, berättar: 

Om vi hade haft läxor hela tiden hade jag inte kunnat hålla på med musiken. Jag får samma kunskap 
även utan läxor. Om man har fritid som fritid kan man koncentrera sig på studierna när man väl är 
här. 

Eleverna upplever det egna ansvaret som positivt inför det framtida arbetslivet. Elev 4 menar att 
ansvaret gör att skolan känns som ett jobb, och att man i vuxenlivet måste ta ansvar. Därför är det 
en egenskap som är bra att ha med sig från gymnasiet. Eleverna poängterar dock att detta arbetssätt 
inte passar alla, utan att det krävs en del av eleverna. En elev menar att man som elev själv får ta 
ansvar för att göra sina uppgifter, och att det är bra för rätt personer. Klarar man inte av det ska man 
inte gå på JB. Elev 5 förtydligar: 

Mycket ligger hos mig själv. En del pallar inte riktigt arbetssättet. Man kan lära sig, det tror jag ju, ju 
mer man mognar förstår man att man måste ta hand om sina egna uppgifter. 

När det gäller betygen är eleverna nöjda, och anser att de får de betyg de förtjänar. En elev menar att 
man själv väljer vad man gör av sin skoltid, och vilka betyg man siktar på.  

Svårighetsgraden är mycket vad man gör den till. Vill man satsa på G i alla ämnen kan man göra det, 
och man får inte MVG om man inte förtjänar det. Man går igenom i början av kursen vilka betyg man 
satsar på, och lärarna är måna om att sätta det betyg man förtjänar. Jag är jättenöjd med mina betyg. 
Jag har fått dem för att jag är värd dem.75 

                                                
72 Tjänst för snabbmeddelanden på Internet (förf. anm.) 
73

 Virtuella mötesplatser på Internet (förf. anm.) 
74 Elev 1 
75 Elev 3 
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7.2.3 Lärare och rektor 

Under intervjuerna märks det tydligt hur mycket eleverna tycker om sina lärare. Flera gånger under 
intervjuerna kommer de på tal, och flera av eleverna beskriver dem som kompisar snarare än lärare. 
Framförallt talar eleverna om den låga medelåldern hos lärarna på JB jämfört med andra skolor. 

På andra skolor har de oftast äldre lärare. Våra lärare är runt 30 år, och de har en annan flexibilitet, 
har inte jobbat i femtio år på den här skolan och har därför inte gjort det här förut. Man gör inte ”som 
man alltid gjort”.76 

Eleverna menar att relationen med lärarna inte bara är en formell lärare- och elevrelation, utan att 
man kan prata även utanför skolan. 

Lärarna på JB är jättebra – de är som kompisar som kan lite mer. De är engagerade både i det vi gör 
här och utanför skolan. De känner ju oss. 

Elev 5 betonar också att man även kan prata i skolan om saker som rör annat än undervisningen: 

Jämför man med andra skolor så är lärarna här typ tio år yngre. Det är bättre tycker jag, de är på 
samma nivå som vi. De är mer moderna, man kan prata om annat än skolan med dem, och de vet 
faktiskt vad det är. Det har gjort skolan roligare, att man kan prata med dem. 

Eleverna menar också att denna relation bidrar till en ökad förståelse för undervisningen. Elev 2 
säger att man lär sig bättre om man har en rolig lärare, och en bra lärare kan göra även tråkiga ämnen 
roliga. Elev 5 tycker att det är lättare att prata med yngre lärare. Lärarna på JB har enligt eleverna ett 
nytt tänkande när det gäller att lära ut som är lättare för eleverna att acceptera. Eleverna upplever 
lärarna som både engagerande och motiverande. De uppmuntrar eleverna att göra det dem är bra på. 

Lärarna sätter sig ofta hos en och säger: Kom igen nu, det klarar du!77 

En elev menar dock att det ibland kan vara svårt att få hjälp, då en del lärare ibland lämnar 
lektionerna. Detta gör att det svårare att ta in information. Alla elever är dock överens om den 
trygghet lärarna inger. 

Om man vill något kan man verkligen gå till lärarna, de känns trygga. Man har förtroende för dem och 
kan lita på dem.78 

Lärarna är också öppna och ser till att alla elever trivs. Elev 2 berättar att lärarna är villiga att lyssna 
på elevernas egna initiativ och idéer om uppgifter. När eleven själv under årskurs två inte vill gå till 
skolan för att hon kände att hon kunde allt, pratade hon med lärarna som tog fram en speciallösning 
som innebar att eleven fick ha praktik en dag i veckan. Elev 6 instämmer och menar att lärarna 
förstår att man lär sig på olika sätt. 

  

                                                
76 Elev 3 

77 Elev 5 
78 Elev 4 
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Alla elever pratar varmt även om rektorn. Han beskrivs som ”en skön figur” som man ofta träffar i 
korridorerna och som hejar glatt. Han tar sig ofta tid till eleverna, och alla vet vem han är. Elev 1 
menar att rektorn ofta rör sig på skolan och pratar med eleverna, och han ser till att saker händer. 

Det har varit ett par gånger i år då vi har velat protestera. Istället för att meddela oss i tredje hand 
kommer han ner till oss och berättar varför det är så och varför reglerna finns. Om han förklarar så 
fattar vi. Han lyssnar verkligen på oss. 

Rektorn öppnar upp för en relation som innebär att alla känner att de kan gå till honom. Elev 5 
menar att det kanske inte gör så mycket för utbildningen i helhet, men att det är kul att han är glad 
och positiv. Elev 3 håller med: 

Rektorn kommer ofta hit och säger god morgon och pratar lite i klasserna. Det kanske inte är så viktigt, 
men det känns bra. 

7.2.4 Verklighetsförankring 

Eleverna har en blandad uppfattning om undervisningens verklighetsförankring. Alla elever har varit 
ute på praktik och en rad studiebesök, men i varierande grad beroende på vilket program de läser. 
Vissa av eleverna har både haft praktik, startat eget företag och varit på studiebesök. Dessa elever 
upplever detta som något väldigt positivt, och som något de kommer ha nytta av i framtiden. 

Man har absolut nytta av praktiken. De som inte har praktik har svårare att få jobb. Det är snarare 
livserfarenhet än betyg som gör att man får jobb. Jag läser hellre mer praktiskt och lär mig på det sättet, 
än att plugga ihjäl mig på historia A, för det har jag ingen nytta av när jag söker jobb.79 

Elev 4 tycker att praktiken är bra i och med att man har möjlighet att få in en fot i arbetslivet, och att 
det kan öppna dörrar för framtida jobb. Elev 1 betonar att man också har mycket kontakt med 
arbetslivet genom samarbeten med företag där man kan få gå som lärling om man vill. Ytterligare en 
elev pratar om skolans samarbeten med olika företag. Hans klass samarbetar bland annat med en 
tidning och ett produktionsbolag, vilket enligt honom är bra då det ger chans till arbete efter 
gymnasiet om man gör ett bra jobb. Han berättar också att de elever som gick ut gymnasiet i våras 
var väl förberedda för arbetslivet och fick bra jobb. Elev 2 berättar att Hotell & 
Restaurangprogrammet förutom att ha praktik driver en restaurang på skolan där eleverna jobbar 
några dagar i veckan. Elev 5 startade under årskurs 2 ett eget företag, och ska nu göra sin praktik 
där. Även elev 3 har jobbat med företagande: 

Jag hade ett fiktivt företag i tvåan, det kändes nästan som på riktigt. Jag gjorde fakturor, visitkort och 
grafisk profil, allt som om det vore ett riktigt företag. Jag kommer att ha nytta av den grafiska delen, men 
sen har vi inte gått igenom hur man faktiskt driver ett företag. Om man bara gör det kan man starta 
eget företag på riktigt. Man har absolut nytta i framtiden av att jobba i sådana projekt. 

Elev 4 tror att hon kommer ha nytta av det hon läser i skolan efter utbildningen. Hon tycker också 
att studiebesöken är viktiga då man får se hur det går till i arbetslivet och får en bild av hur det 
kommer att se ut där hon ska jobba. Även elev 1 menar att hon kommer ha nytta av sin utbildning. 
Med lite tur kan hon få jobb, tror hon, och annars kan hon plugga vidare. Elev 6 anser dock inte att 
det finns någon tydlig verklighetsförankring i utbildningen, men han efterfrågar inte heller någon. 
Viktigast för honom är att han efter gymnasiet har högskolebehörighet: 

                                                
79 Elev 2 
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Vi gör absolut inget med företag. Vi har varit på studiebesök två gånger, och jobbar inget med praktiska 
grejer. Jag tycker inte om de praktiska grejerna så det passar väldigt bra för mig. Det viktigaste är att jag 
får behörighet till högskolan. Man blir ju ingenting på samhäll. 

Generellt anser eleverna att det egna ansvaret är starkt knutet till verkligheten och även datavanan är 
något de tar med sig till det framtida arbetslivet. Utan det datorbaserade arbetssättet skulle det bli en 
chock att komma ut i arbetslivet, menar elev 3. 

7.2.5 Framtidsutsikter 

Eleverna är överens om att det förmodligen krävs en högre utbildning för att de ska kunna få de 
jobb de vill ha. De tror alla att de har goda chanser till jobb efter gymnasiet, bland annat genom 
praktik, men de kommer inte att nå sina drömjobb endast tack vare sin utbildning på JB. 

Jag har ingen aning om vad som händer efter studenten. Jag har ett jobb men kommer väl att läsa på 
högskolan. Man måste nog det för att kunna bli något någorlunda roligt. Mina föräldrar och jag har 
pratat om framtiden och sagt att om man vill specialisera sig så krävs det en högskoleutbildning. Jag vill 
ju inte jobba på konsum resten av mitt liv.80 

Elev 2, som läser Hotell & Restaurangprogrammet, är av samma åsikt. Hon har planer på att åka 
utomlands efter gymnasiet, och tror att hon tack vare sin utbildning har goda möjligheter till jobb 
inom denna bransch. Trots detta vill även hon vidareutbilda sig: 

Jag kan få jobb på ett hotell tack vare min utbildning, men om tio år hoppas jag ha läst Hotel 
Management eller kanske något inom turism. Jag vill inte bara jobba som receptionist, jag vill ha 
möjligheten att göra något annat. 

Elev 3, som läser IT – Mediaprogrammet, hoppas på en framtid inom musikbranschen. Han anser 
att JB och det program han läser har gett honom väldigt mycket kunskap som han kan ha nytta av i 
sin framtid. Han har fått lära sig mycket inom media, bland annat att fota, vilket han menar är viktigt 
då det krävs mer än ”att bara stå på scen och sjunga”. JB har även kunnat ge elev 3 de 
förutsättningar som krävs för att redan nu fokusera på en framtida karriär som musiker. 

JB är en väldigt flexibel skola och den har gett mig förutsättningarna för att jag ska kunna hålla på med 
musik. Om jag behöver sticka iväg kan jag lika gärna sitta på tåget och göra uppgifter som att sitta i 
skolan. Det har alltid funkat bra när jag behövt vara ledig. Om vi hade haft läxor hela tiden hade jag 
inte klarat det, men jag anser att jag fått samma kunskap även utan läxor. 

Elev 5 startade att eget företag under gymnasiet, och tänker efter studenten driva det på hobbynivå 
med förhoppningen om att en dag kunna försörja sig på affärsidén. Hon tror att det är svårt att få 
jobb efter gymnasiet, men menar att om man bara är öppen så finns det alltid jobb att få. Eventuellt 
kommer hon att läsa vidare. 

Skolan har nog gett bra kunskaper inför arbetslivet, men jag har en del bra jobberfarenheter också. Min 
utbildning ger mig i alla fall en bra grund, men sen kanske inte utbildningen i sig ger mig jobb. 

                                                
80 Elev 6 
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Elev 1 tror att hon kommer att ha nytta av sin gymnasieutbildning. Med lite tur kan hon få jobb, tror 
hon, och annars kan hon plugga vidare. Tack vare praktiken på gymnasiet har man möjlighet att få 
jobb. Elev 1 vill bli journalist men ska inte fortsätta plugga direkt efter gymnasiet, utan vänta ett år. 
Skolan har bidragit till den visionen genom de kontakter hon haft med arbetslivet under skoltiden. 
Elev 1 har idag två extrajobb som hon inte tror att hon hade haft om det inte varit för JB. 

Många av eleverna menar att deras gymnasieutbildning på JB inte direkt bidragit till de drömmar och 
visioner de har, men att skolan gett dem möjligheter och verktyg för att i framtiden kunna 
förverkliga dem. 

7.2.6 Profilerna 

När det gäller JB:s tre profiler råder det oklarheter hos eleverna kring vilka dessa är. Ett fåtal av 
eleverna kunde nämna profilerna på rak arm, och övriga kände igen profilerna när vi talade om vilka 
de är. En tendens är att elevernas uppfattning om profilerna är vag. Profilerna känns igen och kan 
kopplas till skolans arbetssätt, men de har ingen direkt förankring i elevernas medvetanden. Det 
märks dock att det program eleverna läser påverkar deras medvetenhet om profilerna. De elever 
som läser idrottsinriktade program ser hälsoprofilen som tydlig, medan elever på program med 
inriktning mot IT märker mer av IT-profilen på skolan. 

Vi håller oss mest till hälsa och idrott. Vi jobbar ingenting med entreprenörskap, och jag vet inte om vi 
kan välja det. Det är nog mest entreprenörerna som öppnar företag.81 

Elev 2 menar att profilerna inte är något man tänker på som elev, men att de ju går att koppla till 
JB:s arbetssätt: det är självständigt, man använder dator och arbetar mycket med hälsa. Elev 6 vet att 
idrott är en av profilerna, men inte vilka de andra är. Han anser inte att profilerna är tydliga, 
åtminstone inte för honom. Entreprenörsprofilen märker han ingenting av. Inte heller elev 4 anser 
att profilerna syns så mycket. Hon läste datakunskap under årskurs ett, men inte mycket mer efter 
det. Inte heller elev 3 är riktigt säker på vilka profilerna är, men när vi berättade om dem kände han 
igen dem och menar att man kan se grundtanken med dem. Elev 5 tycker att profilerna används på 
skolan: 

IT är datorn, entreprenörskap är tänkandet med uppgifter som man ska klura ut själv, och till hälsa… 
vi läser ju ingen idrott längre med maten kanske kan räknas in i den delen. Vi gör också övningar som 
gör att vi inte blir stela framför datorn, men det är olika från olika lärare, det görs inte så ofta. 

Elev 1 känner till JB:s tre profiler, och menar att profilerna efterlevs och att de genomsyrar skolan. 
Hälsa är dock en något svagare profil. De flesta elever ser den nyttiga och goda maten som en del av 
hälsoprofilen. 

Skolmaten också en del av det, den vegetariska maten är grym. Till maten har vi ett stort salladsbord och vissa 
maträtter har tagits bort för att de inte ansågs nyttiga nog.82 

Maten är kanon, det känns att den är lagad på plats och inte storkökslevererad.83 

                                                
81 Elev 4 
82 Elev 3 
83 Elev 2 
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7.2.7 Upptäck. Uppnå 

Alla elever kände vid konfrontation igen uttrycket ”Upptäck. Uppnå”, och kunde förklara vad 
budskapet står för. Det märktes dock att det inte är något som kommuniceras till eleverna, utan att 
dessa fångat upp och förstått innebörden utifrån skolans arbetssätt. Elev 2 förklarar: 

Upptäck uppnå går in automatiskt. Hur man ska upptäcka vet jag inte riktigt, det är inget de pratar 
om. De menar väl att man ska upptäcka saker i arbetet och uppnå sina egna ambitioner. 

Elev 3 menar att frasen inte är något som beskrivits, men tror att den speglar skolans grundtanke. 
Elev 4 tog själv tidigt i intervjun upp uttrycket. 

Upptäck uppnå säger rätt bra om hur det är. Vi får söka svar, skriva och ge uttryck för våra egna 
tankar. Leta info själv och så, det lär man sig ju på. 

Elev 6 minns att lärarna gick igenom vad Upptäck. Uppnå innebär under årskurs ett, men att de inte 
längre pratar om det eller vilken bild eleverna ska ha av JB. Elev 1 menar att budskapet är att läraren 
hjälper eleven att uppnå det den brinner för, och vill att eleven ska nå längre än vad denne tänkt från 
början. 

7.2.8 Elevernas associationer 

Eleverna tillfrågades i slutet av intervjuerna vad de associerar med JB. Nedan följer de associationer 
som uttrycktes: 

Bra lärare, bra arbetssätt, lärarnas medelålder, annat arbetssätt, frihet under ansvar, roligt, 

gemenskap, rolig skola, bra miljö, bra utbildning, generöst, fina lokaler, bra arbetssätt, 

datorer, tretimmarspass, frihet, nytänkande och annorlunda. 

Elev 2 säger att det som nog lockar nya eleverna mest är att skolan är läxfri, men hon menar också 
att det inte är riktigt så. Om man inte tar ansvar får man läxor med sig hem - arbetssättet kräver att 
man tar sitt ansvar. Elev 4 tycker att det mest utstickande med JB är att eleverna får en egen dator. 
Hon rekommenderar alla yngre att söka till JB. Hon tycker att det är en rolig skola där man kan 
kombinera fritid med skoltid, och spelar själv både handboll och fotboll under skoltid. Elev 1 tycker 
att JB är en skola syns mer utåt än andra skolor, och berättar att JB bland annat gör bioreklam och 
tidningsannonser. Elev 3 och elev 6 pratar om relationen mellan lärare och elever, som är både 
uppskattad och typisk för JB. Elev 6 tycker att man som elev är ”polare” lika mycket med lärarna, 
som de är lärare. Elev 3 säger: 

Lärarna är väldigt öppna, man kan lika gärna sitta och prata hos läraren på rasterna, de är inte högre 
än oss. Jag uppmuntrar verkligen folk att söka hit. 

Elev 6 menar också att det som är typiskt för JB är valfriheten och idrottsinriktningen, och menar att 
det är den senare som JB gör bäst. 

Om man vill hålla på med idrott skulle jag rekommendera JB, men om man vill ha en jättebra 
utbildning ska man kanske inte söka hit. 
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7.2.9 Ryktet 

Det finns åsikter utanför skolan om att JB är väldigt slappt, och att det inte händer någonting här. 
Många pratar om lärarlösa lektioner, men så är det inte. Det som sägs är bara fördomar.84 

Detta citat speglar den allmänna uppfattning som eleverna har om vad externa intressenter säger om 
JB. Eleverna har fått höra att skolan är slapp, att lektionerna är lärarlösa och att man har ett sämre 
pedagogiskt koncept, bland annat av kompisar och människor de mött på mässor. Eleverna menar 
att dessa fördomar är rena missuppfattningar om skolans arbetssätt med egna datorer, långa 
arbetspass, eget ansvar samt att JB är en friskola. Elev 2 menar att just begreppet friskola har en 
negativ klang. 

Många säger att JB är en lat skola med sämre pedagogisk förmåga, men jag skulle väl inte säga det själv. 
Folk runt omkring som går på vanliga gymnasier säger att vi inte har några läxor och jobbar med 
datorer, det ger en slapp bild. Men jag tycker det är fel, vi gör mycket i skolan. Läxorna och medelåldern 
på lärarna kan vara det som skapar rykten.85 

Elev 1 berättar att SYV:en86 på hennes högstadieskola avbokade alla möten efter att hon sagt att hon 
skulle välja JB. SYV:en ville helt enkelt inte stödja en friskola. Då började elev 1 undra vad hon gett 
sig in på, men efter att ha hört talas om JB via elever som gått där samt genom hemsidan, fick hon 
en positiv bild av skolan. 

  

                                                
84 Elev 1 
85 Elev 6 
86 Studie- och Yrkesvägledare (förf. anm.) 
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8 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras den diskussion som ligger till grund för de slutsatser som dragits utifrån 
studiens resultat och teorier vilka presenteras i avsnitt 4 respektive 7. Diskussion och slutsatser 
ämnar besvara studiens frågeställningar och därigenom uppfylla syftet. Diskussionen är indelad i 
teman utifrån studiens frågeställningar. 

8.1 JB:s identitet 

Målet med att skapa en identitet är enligt Melin att ge varumärket en personlighet. Denna 
personlighet är i högsta grad konstruerad och bör ständigt utvecklats.87 Identitet förklaras som de 
gemensamma element och enhetliga budskap som genom produkter, handlingar och 
kommunikation når kunden.88 Genom att intervjua nyckelpersoner i JB:s ledning har varumärkets 
identitet konkretiserats och fastställts. Utifrån det material som insamlades genom studiens 
informantintervjuer konstaterades följande. 

JB:s ideologi är att vara en skola i tiden, och verka som en motsats till den kommunala skolan och de 
brister som finns inom denna. JB:s koncept och arbetssätt kännetecknas av lärande som utgår från 
eleverna istället för läraren, hemklassrum, elevansvar och längre lektionspass med datorer som 
främsta arbetsverktyg. Eleven får själv ta ansvar för sina studier, och tillsammans med de långa 
arbetspassen ställer detta höga krav på både lärare och elever. Gymnasietiden ska av eleverna 
upplevas som en resa som innehåller engagerade lärare, bra lokaler och bra mat samt en miljö som 
rymmer vänskap, tolerans och möten. Lärarna på JB ska fungera som både kompisar och coacher. 
Eleverna ska under sin skolgång upptäcka något, för att sedan uppnå detta när de lämnar JB. Kärnan 
i JB:s verksamhet är trygghet, glädje, utveckling och verklighet. En gymnasieutbildning på JB ska 
fungera både som yrkesutbildning och som en väg till högre studier. Eleverna ska vara 
anställningsbara och relevanta för den arbetsmarknad de kommer ut på, och inte behöva fatta beslut 
förrän efter gymnasiet om vad de vill göra av sin framtid. JB:s kärnvärden karaktäriseras av praktik 
före teori, eleven i centrum, elevstyrd undervisning, samt att läraren hjälper eleven att uppnå sina 
mål. Tre profiler genomsyrar JB:s verksamhet: IT, Hälsa, Entreprenörskap. Dessa är nyckelfaktorer i 
JB:s arbetssätt. Detta innebär att datorer ska finnas med i all undervisning, systematiskt arbete med 
elevernas hälsa främst genom bra miljö och bra skolmat och att eleverna ska ges kunskaper i att 
starta eget företag redan på gymnasienivå. 

Kapferer menar att varumärkets identitet ska ge svar på två frågor.89 Den första frågan behandlar 
vad varumärket i fråga ska jämföras med. Genom att konkretisera JB:s identitet är det tydligt vad JB 
ska jämföras med: kommunala skolor vilka JB ska verka som en motsats till. Den andra berör vilken 
nyckelfaktor varumärket erbjuder kunden samt hur denna underlättar för kunden att fatta beslut. JB 
erbjuder sina elever en gymnasieutbildning som är både yrkes- och studieförberedande, så att 
eleverna inte behöver fatta beslut förrän efter gymnasiet om vad de vill ägna sin framtid åt. 

                                                
87 Melin (1997) 
88 Kapferer (2004) 
89 Ibid. 
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Hur ett varumärkes identitet kommuniceras påverkar hur kunderna upplever denna, och därför är 
det av största vikt att kommunikation går i enlighet med företags självbild och hur 
varumärkesinnehavaren vill att denna ska uppfattas. Kapferer menar att identiteten utgörs av de 
gemensamma element och enhetliga budskap som sänds genom produkter, handlingar och 
kommunikation.90 Upptäck. Uppnå syftar till gymnasietiden som en resa, och innehållet i varumärket 
ska inte bara vara bra paketerat utan återfinnas i det dagliga arbetet på skolan. Målgruppen, som är 
potentiella elever och deras föräldrar, är bara mottagliga för JB:s kommunikation från oktober till 
februari under årskurs nio. Målgruppen är trendkänslig och förändras ständigt – varje höst innehåller 
den nya kunder och kräver därmed ett nytt varumärke varje höst. Som aktör på 
utbildningsmarknaden har JB en enda chans att nå sin målgrupp under begränsad tid, och därför 
krävs ett snabbt agerande. Trots detta måste det finnas en tydlig linje att kommunicera i 
marknadsföringen. Det personliga mötet anses vara den bästa marknadsföringskanalen, och det 
finns ingen bättre marknadsförare än en nöjd elev. En nöjd elev innebär bättre marknadsföring än 
argument som att skolan är läxfri och att alla elever får en egen dator, då dessa lockar fel elever till 
skolan. 

8.2 JB:s image 

Image är enligt Erikson den mentala bild kunderna delar om ett företag eller ett varumärke.91 
Kapferer menar att denna bild är en sammanställning av de budskap som varumärket sänder ut till 
omvärlden. Kundens sätt att tolka dessa budskap resulterar i varumärkesimagen.92 Med 
utgångspunkt i de respondentintervjuer som genomförts med elever från JB presenterar vi här JB:s 
image utifrån elevernas samlade uppfattningar och åsikter. 

Eleverna delar en positiv bild av JB som skola, och anser att JB inte är som andra gymnasier. Både 
undervisningen och arbetssättet gör JB till en rolig skola. Skolan uppfattas som liten, har en trevlig 
miljö samt bra stämning och sammanhållning. Ingen mobbing finns på skolan, och korridorerna 
skapar en trygghet och gemenskap som gör att man känner sig hemma. Hemklassrummen och de 
längre lektionspassen upplevs som något positivt. Lärarna på JB är friare och mer öppna för vad 
eleverna tycker än på andra skolor. De engagerar och motiverar eleverna, och skolan har ett 
annorlunda tänk. Skolarbetet är fritt och självständigt och innebär mycket eget ansvar på både gott 
och ont. Undervisningen är det som främst skiljer JB från kommunala skolor. Den egna datorn, som 
används i all undervisning, gör det till en roligare version av att gå i skolan, men det är ibland 
påfrestande att sitta framför datorn så många timmar i sträck. Det egna ansvaret kräver att eleverna 
jobbar under skoltid, och detta passar inte alla. En viss nivå av självständighet krävs redan från 
början, men detta upplevs av eleverna som positivt inför framtida arbetsliv. Eleverna tycker mycket 
om sina lärare, och beskriver dessa som kompisar snarare än lärare vilka man kan prata med om 
andra saker än skolan. Lärarna gör skolan roligare vilket bidrar till ökad förståelse för 
undervisningen. Dessutom inger lärarna trygghet. Medelåldern bland lärarna är låg, och detta medför 
att man inte gör ”som man alltid har gjort”. Verklighetsförankringen i skolan yttrar sig i praktik, eget 
företagande, studiebesök och samarbeten med externa företag. Detta är något eleverna har nytta av 
och som öppnar dörrar för framtida jobb. Det egna ansvaret och det datorbaserade arbetssättet är 
starkt knutet till verkligheten, och något eleverna tar med sig till framtida arbetsliv. 

                                                
90 Kapferer (2004) 
91 Erikson (2005) 
92 Kapferer (2004) 
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En visualiserad bild av ett varumärkes image kan enligt Riezebos baseras på såväl konkreta 
egenskaper, som immateriella och till och med irrelevanta aspekter.93 Det ser vi tydligt exempel på i 
elevernas beskrivningar och uppfattningar om JB. De talar om såväl lokaler och lärare som rektor 
som faktorer som bidrar till upplevelsen av JB. Riezebos beskriver den induktiva process där ett 
varumärkes image skapas av kunderna utifrån möten med produkter/tjänster och dess 
marknadsföring. Denna process influeras från tre olika håll: marknadskommunikation, 
konsumtionsupplevelse och socialt inflytande, se figur 1.94 I JB:s fall anser vi att elevernas uppfattning om 
varumärket främst påverkas av konsumtionsupplevelser - deras egna erfarenheter av att gå på skolan 
– eftersom eleverna under sin gymnasietid dagligen konfronteras med varumärket JB och dess 
koncept. Marknadskommunikationen influerar inte imagen i samma utsträckning, då denna endast 
riktas till eleverna innan de gör sitt gymnasieval. Utifrån denna studies resultat kan vi vidare 
konstatera att det sociala inflytandet inte haft någon avgörande effekt på elevernas bild av JB. 
Eleverna berättade i intervjuerna om de rykten som finns om JB utanför skolan, och som menar att 
skolan bland annat är slapp och att man har ett sämre pedagogiskt koncept. Eleverna tillbakavisar 
dessa rykten och menar att påståendena är grundlösa. Dessa negativa röster har ingen effekt då det 
är JB:s elever som bäst vet hur skolan faktiskt är då de själva är en del av varumärket JB. 

8.3 JB:s image i förhållande till identiteten 

För att ett varumärke ska kunna växa sig starkt krävs att identitet och image integreras med varandra 
– att de båda stämmer överens och att det inte finns något gap mellan varumärkets självbild och 
omvärldens uppfattning om varumärket.95 En undersökning av hur dessa begrepp ser ut i praktiken 
ger ett företag en god bild av och kännedom om det egna varumärket, samt ger möjligheter att 
förändra och förbättra varumärket.96 Genom att identifiera JB:s identitet och image kan dessa ställas 
i relation till varandra för att vi på så sätt ska kunna se huruvida de stämmer överens samt om det 
finns ett gap mellan dem. I följande figur har vi listat de egenskaper som utmärker JB:s identitet 
respektive image. De egenskaper som framkommer under respektive begrepp beskrivs och jämförs 
sedan utifrån tre teman. 

  

                                                
93 Riezebos (2003) 
94 Ibid. 
95 Roy & Banerjee (2007) 
96 Erikson (2005) 
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Figur 2. Utmärkande egenskaper hos JB:s identitet och image. 

 

Källa: Dahllöf & Lindén (2008) 
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8.3.1 JB som skola 

Vid en jämförelse av JB:s identitet och image kan vi se att många av faktorerna hos identiteten och 
imagen är desamma, men de tar sig väldigt olika uttryck hos respektive grupp. Identiteten talar om 
att JB verkar som motsats till den kommunala skolan och att JB ska vara en skola i tiden. Eleverna beskriver 
JB som olik andra gymnasier med ett annorlunda tänk. Dessutom tycker eleverna att undervisningen 
särskiljer JB från andra skolor. Tillsammans med arbetssättet gör detta JB till en rolig skola. Detta 
exempel visar på att ledningen talar om hur företeelsen ska verka, och eleverna konkretiserar och 
förklarar hur den fungerar i verkligheten. Något som är tydligt i varumärkesimagen är att JB upplevs 
som en liten skola, och att detta är positivt för såväl gemenskap som trygghet. Detta nämns inte som 
en del av varumärkets identitet. 

8.3.2 Elever, lärare & undervisning 

Skolans ledning diskuterar elevansvar som en viktig del av skolans identitet, och menar att eleven står i 
centrum och att undervisningen utgår från denna. Läraren ska fungera som en handledare som hjälper eleven 
att uppnå sina egna uppsatta mål. Identiteten innehåller ett koncept som ställer höga krav på både lärare 

och elever, vilket i sin tur leder till att man undviker att locka fel elever till JB. Eleverna pratar i detta fall 
om ett fritt och självständigt skolarbete som kräver mycket ansvar, samt att detta arbetssätt inte passar alla 
elever. Lärarna på JB är friare i sitt arbetssätt, och mer öppna för elevernas idéer. Dessa är mer kompisar 
än lärare, och att man kan prata med dem om annat än skolan bidrar till ökad förståelse för undervisningen. 
Detta inger trygghet, och tack vare lärarnas låga medelålder och att skolan är relativt ny samt har ett 
annorlunda arbetssätt, finns möjligheter för eleverna att påverka, och ”man gör inte som man alltid har 
gjort”. Även i detta avseende förklarar eleverna på ett mer konkret sätt vad skolans arbetssätt innebär 
och hur varumärket upplevs. Identitet och image vittnar om samma egenskaper, men eleverna 
förklarar mer utförligt och heltäckande än hur varumärkets identitet beskriver JB. 

8.3.3 Koncept & arbetssätt 

JB:s identitet vill syfta till gymnasietiden som en resa, som för eleverna innehåller engagerade lärare, bra 

lokaler, bra mat samt en miljö som innehåller vänskap, tolerans och möten. Detta sker i en verksamhet som 
kännetecknas av trygghet, glädje, utveckling och verklighet. Eleverna upplever dessa egenskaper i form av en 
trevlig miljö på skolan, bra stämning bland både lärare och elever samt en god sammanhållning i klasserna. 
Dessutom skapar korridorerna en gemenskap och trygghet, och gör att man som elev känner sig hemma. 
Eleverna har heller aldrig sett eller upplevt någon mobbing på skolan. Eleverna känner väl till och 
förstår den resa som beskrivs som en del av varumärkets identitet, men pratar inte om detta i termer 
av en resa. Det är tydligt att eleverna fått med sig kontentan av budskapet och att de många gånger 
upplever gymnasietiden på detta sätt, men de beskriver inte uttryckligen själva resan. Kärnan i 
verksamheten - trygghet, glädje, utveckling och verklighet – återkommer frekvent i elevernas 
beskrivningar av skolan. Varumärkesidentiteten beskriver en verklighetsförankring i form av praktik före 
teori, samt att eleverna ska vara anställningsbara och relevanta för den arbetsmarknad de kommer ut på. En 
utbildning på JB ska dessutom vara både studie- och yrkesförberedande. Eleverna talar om utbildningen 
som verklighetsnära genom det egna ansvaret och det dagliga datoranvändandet, samt att detta 
tillsammans med praktik, studiebesök och samarbeten med externa företag öppnar dörrar för framtida jobb. De 
har också behörighet till vidare studier, men ser sig inte direkt som anställningsbara efter avslutad 
gymnasieutbildning. I detta fall har identiteten ingen djup förankring, men vissa kopplingar till JB:s 
image. De tre profilerna, IT, Hälsa & Entreprenörskap, är en viktig del av JB:s identitet och ska 
genomsyra all undervisning på skolan. Eleverna beskriver arbetssättet som överensstämmande med 
profilkonceptet, men uttrycker inte profilerna som en tydlig del av arbetssättet 
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8.4 Analys av JB:s image i förhållande till identiteten 

Ett attraktivt varumärke väljs av eleverna framför konkurrerande varumärken. För JB, som ju är ett 
vinstdrivande företag, är ett starkt varumärke av största vikt utifrån ekonomiska perspektiv eftersom 
det i sin tur kan generera fler elever, fler marknadsandelar och större vinst. Ett varumärkes värde 
och vilken konkurrensfördel det utgör tydliggörs av Brand Equity, vilket representerar det mervärde 
kunden tillskriver varumärket JB och som kan vara avgörande för kundens föredragande av JB 
framför en annan skola.97 För att skapa detta mervärde krävs en stabil varumärkesgrund, och för att 
varumärket ska fungera som en tillgång för företaget bör identitet och image ha en tydlig koppling 
till varandra. Varumärket ses som en tillgång för företaget då det förutom det ekonomiska värdet 
kan framkalla lojalitet, skapa tillhörighet och ge uttryck för en livsstil.98 

JB:s identitet och image stämmer till stor del väl överens. Eleverna nämner många av de faktorer 
som skolans ledning ser som en del av varumärkesidentiteten. Eleverna använder dock andra ord för 
att beskriva upplevelsen av de egenskaper som tillskrivs JB:s identitet. Därför anser vi att identiteten 
saknar en djupare förankring hos eleverna, men att det finns tydliga kopplingar till imagen. Vi kan 
också se tendenser i elevernas uppfattningar som inte återkommer lika starkt i identiteten. Eleverna 
talar främst om lärare och arbetssätt som utmärkande för JB, vilket finns beskrivet i identiteten men 
inte alls lika utförligt. Identiteten återfinns alltså i den image eleverna beskriver, men vi anser att den 
skulle kunna vara tydligare förankrad i denna. Således finns ett gap mellan JB:s identitet och image, 
eftersom JB:s självbild i nuläget inte fullt ut stämmer överens med elevernas uppfattning om 
skolan.99. Roy & Banerjee menar att en differens mellan ett varumärkes identitet och image kan ge 
obotliga skador på varumärket.100 I JB:s fall är gapet dock inte av sådan karaktär att det i nuläget 
innebär risker för att varumärket ska skadas, men åtgärder bör vidtas för att föra identitet och image 
närmare varandra för att på så vis skapa möjligheter att stärka varumärket JB. Liknande resultat har 
framkommit i tidigare forskning kring ämnet. Företaget i fråga råddes då att inte utföra några 
drastiska åtgärder för att reducera gapet, men att medvetet bearbeta de faktorer som medverkade till 
gapet mellan identitet och image.101 

När ett varumärkes image inte överensstämmer med dess identitet krävs en förändring i företagets 
marknadskommunikation.102 För JB skulle detta innebära att förändra företagets 
marknadskommunikation för att få elevernas uppfattning om varumärket att stämma överens med 
varumärkets identitet. Vi anser dock att JB i detta fall, då skillnaden mellan identitet och image är så 
pass liten, ska ändra identiteten i riktning mot den fastställda imagen snarare än tvärtom, då 
elevernas uppfattning om varumärket dels är väldigt positivt, och dels är verklighetsbaserad på ett 
sätt som identiteten i nuläget inte är. Eleverna är varumärket JB:s verkliga meningsbärare, och det är 
meningslöst att genom medier och andra kanaler sända ut en idealiserad bild som inte stämmer 
överens med verkligheten, om elevernas egna upplevelser och erfarenheter förmedlar något annat. 
JB kan genom marknadskommunikation endast skapa förväntningar hos eleverna, och om dessa 
förväntningar inte uppfylls när eleverna kommer i kontakt med JB kan inte en stark relation mellan 
de båda parterna skapas.103 

                                                
97 Kotler & Keller (2009) 
98 Melin (1997) 
99 Ibid. 
100 Roy & Banerjee (2007) 
101 Almqvist & Reinholdsson (2007) 
102 Melin (1997) 
103 Ind, (2007) 
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Marknadskommunikation är en av komponenterna i den process den strategiska 
varumärkesplattformen beskriver. En annan komponent i denna process är kärnvärden, och vi anser 
att JB:s varumärke för att kunna stärkas bör ha kärnvärden med en tydlig förankring i verkligheten. 
Dessa bör i större utsträckning än nuvarande kärnvärden vara grundade i elevernas faktiska 
uppfattningar. Det är också av vikt att dessa kärnvärden förutom att utgå från elevernas verklighet 
ska vara kommunicerbara till målgruppen. Eftersom JB:s nuvarande kärnvärden inte är tydliga för 
eleverna, vilket vi kan se utifrån studiens resultat, bör dessa utvecklas och omformas så att eleverna 
kan känna igen sig i dessa och anamma dem. Kärnvärden som är tydliga för målgruppen kan skapa 
en distinkt positionering som gör JB till en unik skola i förhållande till konkurrenterna. Genom att 
till fullo integrera JB:s identitet och image kan JB inta en särskild position i målgruppens 
medvetanden.104 En positionering likt denna kan underlätta för kunden att inleda en relation med 
varumärket.105 Varumärkesplattformen ska återge de sanna värden ett varumärke förknippas med. 
Dessa värden får inte komma från en önskad identitet, då denna snabbt genomskådas och skiljs från 
den faktiska. Varumärkets kärnvärderingar måste överensstämma internt så att det inte heller 
uppstår en skillnad mellan önskad och faktisk identitet.106 Allt organisatoriskt agerande, medvetet 
eller omedvetet, kommunicerar varumärket. Utifrån en strategisk varumärkesgrund kan ett 
varumärkes identitet formas och på så sätt återge varumärkets sanna värden.107 Med hjälp av den 
strategiska varumärkesplattformen kan ett starkt varumärke utvecklas ur ett internt och långsiktigt 
perspektiv.108 

8.5 Eleverna som del av varumärket 

JB:s elever utgör en viktig del av skolans varumärke och vi anser dem vara de verkliga 
varumärkesbärarna. Oavsett vad JB förespråkar i sin marknadskommunikation, har detta ingen 
trovärdighet och effekt på målgruppen om inte skolans elever förmedlar samma budskap.109 
Resultatet av en situation där olika parter kommunicerar olika saker om samma företeelse blir i detta 
fall att JB:s lednings ord står emot 10 000 elevers olika uppfattningar. Med största sannolikhet är det 
elevernas åsikter omgivningen då lyssnar på, eftersom dessa dagligen vistas på skolan och därigenom 
bär den starkaste rösten om varumärket. Effekten av detta blir en splittrad kommunikation som i 
förlängningen tunnar ut varumärket. Därför är det av största vikt att JB:s ledning är medveten om 
den effekt eleverna har på JB:s varumärke samt att elevernas upplevelser och uppfattningar om detta 
i allra högsta grad kan påverka omgivningens bild av JB:s varumärke. Varumärkets värde kan 
spolieras om eleverna inte instämmer i det som kommuniceras.110 I denna studie kan JB:s elever ses 
både som varumärkets anställda och kunder då de tar del av den tjänst JB erbjuder, men samtidigt 
verkar som varumärkesbärare likt anställda i ett företag. 

                                                
104 Roy & Banerjee (2007) 
105 Melin (1997) 
106 Malmenborn & Nordkvist (2003) 
107 Ibid. 
108 Melin (1997) 
109 Ind (2007) 
110 Gronstedt (2004) 
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Utifrån resultatet av denna studie kan vi se att eleverna förmedlar en väldigt positiv bild av 
varumärket JB. Eleverna uttrycker sitt gillande för såväl lärare och rektor som arbetssätt och 
gemenskap. Tack vare detta verkar eleverna som goda språkrör för JB:s varumärke. JB:s ledning bör 
därför ta vara på eleverna och deras uttryck i sin marknadskommunikation. Om det som 
kommuniceras i JB:s marknadskommunikation går i enlighet med elevernas synsätt kan dessa 
underbygga varandra, och detta skapar en trovärdig och enhetlig bild av varumärket JB hos 
omgivningen. Detta kan förutom ett enat varumärke skapa ett mervärde till exempel i form av en 
varumärkesupplevelse för en potentiell kund. Denne kan först få ett budskap om JB genom en 
medial kanal, för att sedan få detta bekräftat av en nuvarande elev under ett personligt möte, och till 
sist få sitt gymnasieval bekräftat när den potentiella kunden blir elev på JB och upplever det som 
kommunicerats som verkligt. 

De flesta varumärken försöker kontrollera omgivningens mentala bild av varumärket genom olika 
typer av marknadskommunikationsinsatser. De anställda är dock en faktor som ligger utom 
företagets kontroll.111 I JB:s fall utgör eleverna en okontrollerbar faktor, som dessutom inte har en 
samstämmig röst om varumärket. Detta menar Ind inte är något negativt, då eleverna just därför gör 
varumärket levande. Genom att eleverna ”lever” varumärket JB genererar de en känsla av 
trovärdighet.112 Ett varumärkes identitet bör genomsyra hela verksamheten, ty det som 
kommuniceras påverkar omvärlden lika mycket som det som inte kommuniceras.113 Om JB inte 
lyckas kommunicera den uppenbara tilltro eleverna har till varumärket, går man miste om en 
utmärkt egenskap varumärket besitter. 

8.6 Slutsatser 

JB:s identitet kännetecknas bland annat av följande egenskaper: verka som en motsats till 
kommunala skolor, erbjuda både studie- och yrkesförberedande utbildningar, ett lärande som utgår 
från eleven istället för läraren, längre lektionspass med datorer som främsta arbetsverktyg, 
hemklassrum och elevansvar. Verksamheten ska drivas utifrån följande värden: trygghet, glädje, 
utveckling och verklighet. 

JB:s image kännetecknas bland annat av följande egenskaper: JB är inte som andra gymnasier, rolig 
skola, trygghet, gemenskap, känner sig hemma, friare och mer öppna lärare, undervisning som 
särskiljer skolan, självständighet krävs, ökad förståelse för undervisningen genom roliga lärare, 
verklighetsförankring som öppnar dörrar för framtida jobb. 

Det finns ett gap mellan JB:s identitet och image. Detta är dock inte av betydande karaktär och 
innebär i nuläget ingen risk för att varumärket ska skadas. Eftersom skillnaden mellan JB:s identitet 
och image är så pass lite anser vi att identiteten ska ändras i riktning mot den i studien fastställda 
imagen snarare än tvärtom. 

För att stärka varumärket bör JB:s kärnvärden i större utsträckning än de nuvarande grundas i 
elevernas faktiska uppfattningar och ha en tydlig förankring i verkligheten. Det är också av vikt att 
dessa kärnvärden dessutom ska vara kommunicerbara till målgruppen. Eftersom JB:s nuvarande 
kärnvärden inte är tydliga för eleverna, bör dessa utvecklas och omformas så att eleverna kan känna 
igen sig i dessa och anamma dem. Kärnvärden kan skapa en distinkt positionering som gör JB till en 
unik skola i förhållande till konkurrenterna. 

                                                
111 Ind (2007) 
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Med största sannolikhet lyssnar omgivningen på elevernas åsikter då de bär den starkaste rösten om 
varumärket. Därför är det av största vikt att JB:s ledning är medveten om den effekt eleverna har på 
JB:s varumärke samt att elevernas upplevelser och uppfattningar om detta i allra högsta grad kan 
påverka omvärldens bild av JB:s varumärke. 

JB:s ledning bör därför ta vara på elevernas språk och uttryck i sin marknadskommunikation. Om 
det som kommuniceras i JB:s marknadskommunikation går i enlighet med elevernas synsätt kan 
dessa underbygga varandra och skapa en trovärdig och enhetlig bild av varumärket. 

8.7 Förslag på vidare forskning 

Utifrån denna studies resultat ger vi följande förslag på vidare forskning: 

� I denna studie har JB:s identitet fastställts utifrån vad skolans gymnasiechef och 
marknadschef menar att varumärket står för. En fullständig undersökning av JB:s identitet, 
utifrån det totala antalet anställdas uppfattningar om det egna varumärket. En sådan 
undersökning skulle även kunna genomföras på nationell nivå, och med representanter från 
alla JB:s skolor för att nå ett representativt resultat. 

� Både JB:s ledning och elever talade i intervjuerna om att det finns ett rykte utanför skolan 
om JB. Därför vore det av intresse att undersöka vilka föreställningar om JB som finns 
utanför skolan. En sådan undersökning kan utföras genom både kvalitativ och kvantitativ 
metod för att på så sätt få en heltäckande bild av omvärldens uppfattning om JB. 

� JB:s ledning genomför varje år en kvantitativ kvalitetsundersökning med JB-elever från hela 
Sverige, och i denna kvalitativa studie har elever från JB i Jönköping intervjuats och delgivit 
oss sina uppfattningar om skolan. För att få en bild av JB:s image som är representativ för 
alla JB:s skolor, vore en kvalitativ studie lik denna intressant att genomföra. Utifrån resultatet 
av en sådan studie skulle en komparation kunna göras mellan de olika skolorna för att se om 
det finns skillnader mellan de olika skolornas elevers uppfattningar. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide till informantintervju 1: Per-Erik Lorentzon 

Vem riktas marknadsföring till? Föräldrar/Elever – Primär/sekundär målgrupp 

Hur utformas texten, och för vem? Med vilket syfte? 

Glädje, trygghet, utveckling och verklighet - Hur är värdena utvalda? Testas dessa värden på 
eleverna? 

IT, Hälsa och Entreprenörskap – varför dessa profiler? 

Använder ni er av kärnvärden? Vilka kärnvärden använder ni i så fall? Hur har ni tagit fram dem? 

Har ni fått något gensvar av eleverna när det gäller marknadsföringen? 

Har marknadsföringen ändrats och förändrats med utvecklingen? 

Hur ser framtiden ut när det gäller er marknadsföring – är det något ni kommer att förändra? 

  



 

 

BILAGA 2 

Intervjuguide till informantintervju 2: Martin Hytting 

Vem riktas marknadsföringen till? Föräldrar/Elever – primär/sekundär målgrupp. Presumtiva 
elever/Nuvarande elever?  

Hur utformas texten och för vem? Med vilket syfte? 

Använder ni er av kärnvärden? Vilka kärnvärden använder ni i så fall? Hur har ni utformat dem? 

Har ni fått något gensvar från eleverna när det gäller marknadsföringen? 

Vad det är det primära syftet i er marknadsföring? Vad betonar ni i er marknadsföring? Vad lockar 
ni med? Vad symboliserar det grafiska/texter/symboler? 

Vad kommunicerar ni? 

Upptäck. Uppnå? Vad symboliserar konceptet? 

Vilken är er viktigaste/främsta kanal? 

Hur är tanken bakom broschyren?  

De tre profilerna: hälsa, it, entreprenörskap? 

  



 

 

BILAGA 3 

Intervjuguide till respondentintervjuer 

Beskriv John Bauergymnasiet.  

Nöjd med skolan? 

Kunskapsnivå? 

Miljö/Klimat/Stämning? 

Lärare? Engagerar/Motiverar? 

Eget ansvar? 

Uppmuntras egenskaper från skolan? Egna idéer, lösningar? Eller är det styrt? Personlighet – får 
man vara den man är? 

Känns kunskaperna nyttiga i framtiden? 

Har skolan kontakt med näringslivet? Verkliga projekt? 

Eget företagande? 

Praktiskt arbete? Skolböcker/Datorer? 

Undervisning? Lektioner? 

Personlighet? Får man vara den man är? 

Bra klasser/Sammansättning? 

Praktik? Nöjd, lagom mängd, egna val? 

 Har du valt praktik utefter vad du vill bli? 

 Har skolan förberett dig inför praktiken? Har du fått kunskaper som du har nytta av? 

Hur ser framtiden ut?  

 Har skolan gett dig detta? 

 Finns möjligheterna till din framtid på skolan? Erbjuder de det? 

Betyg? Bra bedömning, rättvis betygssättning, svårt/lätt få bra betyg? 

Rektorn? 



 

 

Inställning när du började/jämfört med nu? 

De tre profilerna, vad är din uppfattning, stämmer det? 

Upptäck, uppnå? Känner du igen det, hur relaterar du till det? 

3 saker du associerar med JB? Typiskt för JB 


