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Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra hur
två gymnasieskolor definierar sina tjänster och om och hur eleverna
uppfattar att de uppfyller de kriterier varumärket lovar.

Metod:

Genom att vända mig till Vasaskolan och John Bauer i Gävle har jag
använt både kvalitativ och kvantitativ data i form av intervjuer och
en enkätundersökning. Utöver dessa primära källor kompletterades
datainsamlingen med relevant litteratur inom bland annat
varumärken och konkurrenssituationer.

Resultat
& slutsatser:

Av resultatet framgår hur båda skolorna har lyckats
förmedla och förvalta sina varumärken. Genom att ha fått höga
värden på alla fyra mätbara variablerna i BAV-matrisen anser jag att
både Vasaskolan och John Bauer har lyckats med att uppfylla de
erbjudanden som de lovade de elever som besvarade min
enkätundersökning.

Förslag till
vidare
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Ett förslag till vidare forskning anser jag skulle kunna vara att göra
marknadsplaner för båda varumärkena för att arbeta fram starka
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Uppsatsens
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Jag anser att uppsatsen kan ge viktig information till Vasaskolan och
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The aim of this thesis is to examine and compare how upper
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Method:

I have chosen to use both qualitative and quantitative data in the
form of qualitative interviews and a survey in this study of
Vasaskolan and John Bauer gymnasium. In addition to these primary
sources the data collection have been completed with relevant
literature in the fields of brands and competition situations.

Result &
Conclusions:

I believe that one can clearly see how both brands have succeeded in
mediation and manage its brand. Considering high ratings on all four
of the noticeable variables in the BAV- matrix that Vasasskolan and
John Bauer have managed to fulfil the offers they gave to the
students that answered my survey.

Suggestions for I consider that a suggestion for future research could be to create
future research: marketing plans for both schools to make the brands stronger which
would make them able o continue to work towards success.
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of the thesis:

I consider the thesis to provide valuable information to both
Vasaskolan and John Bauer upper secondary school about how their
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information about how one can investigate an area which has not
been explored before.
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1. Introduktion
I detta kapitel vill jag visa hur jag har kommit fram till valet av uppsatsämne, samt de
frågor och problem som väckte mitt intresse. Detta ledde sedan vidare till syftet med
uppsatsen och avgränsningen till det område jag fokuserar på samt ger en kort
överblick över hur jag valt att disponera uppsatsen.
1.1. Bakgrund och problemformulering
I dagens samhälle och med den konkurrens som förekommer på näst intill alla
marknader är det nödvändigt att göra den specifika målgruppen man vänder sig till
medveten om vad företaget har att erbjuda. Detta kan göras genom att skapa en känsla
av tillhörighet med associationer till det varumärke som produkten eller tjänsten är
kopplad till. Ett varumärke kan definieras som en igenkännande profil som är kopplad
till de värderingar som varumärket representerar. Även om produkter och tjänster
kopplas till varumärket är det i sin tur knytet till en specifik ägare. Hur ägaren
presenterar och aktivt verkar för hur varumärket ger en känsla av tillhörighet för den
tilltänkta målgruppen, har således stor betydelse. Med varumärke avses i denna studie
de associationer och åsikter kopplade till skolan som är påverkade av skolan och
sådana som de har utvecklats själv, samt det utbud av program och erbjudanden som
skolan tillhandahåller.
Traditionellt har inte gymnasieskolor och de tjänster som de erbjuder (utbildning)
setts som varumärken eller uttryckts som en tjänst som konsumeras av konsumenter.
Med tanke på det ökade antalet gymnasieskolor som på senare tid etablerats har
konkurrensen mellan skolorna ökat. Detta har gjort det viktigt att erbjuda utbildningar
som attraherar elever som väljer till gymnasieskolorna (i Gävle) som riktar sig mot
deras speciella intressen. Exempel på sådana anpassningar kan vara gymnasium som
inriktar sig mot idrott eller teknik och som önskar locka elever till skolorna. I en utsatt
konkurrenssituation och med ett sviktande elevantal de kommande åren skapar det en
svår situation för de olika skolorna på marknaden, både för fristående och kommunala
gymnasieskolor.
I denna studie utgår jag från att om en utbildning definieras som ett erbjudande av
tjänster som gymnasieelever konsumerar, borde även skolan som erbjuder tjänsten
tillsammans med tjänsten i sig kunna utvecklas till ett attraktivt varumärke som
utmärker gymnasieskolan på den marknad som de är verksamma inom. Utifrån detta
är min arbetshypotes, att en skola erbjuder en tjänst som kan uppnå fördelar och få
marknadsdelar genom att aktivt arbeta med inriktningar och erbjudanden som stärker
deras varumärke. Jag vill därför med denna undersökning studera hur skolorna
profilerar sig och hur de kan gynnas av att skapa eller ha skapat ett starkt varumärke
på en konkurrensutsatt marknad. Jag vill även undersöka hur gymnasieskolor på
samma målgrupp jobbar idag med sitt varumärke för att attrahera dessa elever.
Möjligheterna med varumärkesutveckling kan även ha en baksida. För att kunna
erbjuda och ge bra associationer till varumärket kan mer negativa sidor knutna till
varumärket döljas eller förbises för att inte tappa eller förlora målgruppens intresse.
Det är därför nödvändigt att varumärket uppfattas som seriöst och ger en rättvis bild
av vad den blivande eleven erbjuds.
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I studien jämför jag två gymnasieskolor på skolmarknaden i Gävle, där Vasaskolan
följer en mer traditionell läroplan medan John Bauergymnasiet (hädanefter kommer
denna skola endast att benämnas som John Bauer) är en friskola med en modernare
och mer arbetsplatsliknande läroplan. Vasaskolan har således en stabil grund att stå på
med ett etablerat och välkänt varumärke, detta i motsats till John Bauer som är en
relativt ny skola i Gävle som måste bygga upp en stabil grund att stå på. Båda
skolorna vänder sig till samma målgrupp och har behov av att skapa ett intresse för
skolan eftersom de möter bland annat en sviktande elevtillgång. Med bristande
sökande elever till skolorna krävs marknadsföring och attraktiva handlingar från
skolornas sida som skiljer dem från varandra. Av denna anledning är jag intresserad
av att undersöka hur gymnasieskolor uppfyller de krav som deras varumärke vill göra
gällande på en skolmarknad där den blivande elevens bästa, enligt mig, alltid ska stå i
centrum. Centralt i denna studie är att undersöka om eleverna upplever att skolan
uppfyller de löften som de gav när de valde till gymnasiet.
Genom att jämföra skolorna undersöker jag dels hur skolorna profilerar sig för att
attrahera nya målgrupper och dels hur eleverna uppfattar att skolorna uppnått sina
syften efter att de praktiskt fått tagit del av utbildningen. Följande frågor utgår jag
från i arbetet;
1. Hur definierar skolorna sina respektive varumärken?
2. Vilken bild fick/får eleverna av skolorna och de olika utbildningarna/tjänsterna av
skolornas varumärke?
3. Har skolorna uppfyllt de erbjudanden som utlovades när eleverna sökte till
skolorna?
4. Hur relaterar sig de båda skolorna i förhållande till varandra?
Genom att besvara dessa frågor kan studien bidra med att ge intressenter i skolorna
feedback på hur deras erbjudanden uppfattas av eleverna och om anpassningar
behöver göras. Detta kan eventuellt hjälpa blivande elever att få en bättre och
tydligare bild av de tjänster som skolorna erbjuder, vilket kan inverka på deras val och
utbildning.
1.2. Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra hur gymnasieskolor definierar sina
tjänster och om och hur eleverna uppfattar att de uppfyller de kriterier varumärket
lovar.
1.3. Gymnasieskolorna - objekt för undersökningen
I studien jämförs två gymnasieskolor i Gävleområdet, en kommunal gymnasieskola
och en fristående gymnasieskola. Den kommunala skolan som jag valt är Vasaskolan,
som har ett etablerat distinkt varumärke med en tydlig profil. John Bauer är en
relativt ny friskola som erbjuder en ny och mer utmanande profil och denna har, enligt
mig, möjlighet att konkurrera med Vasaskolan om den gemensamma målgruppens
intresse.
Utöver dessa två aktörer har jag valt att komplettera bilden av konkurrenssituationen
på marknaden genom att ta del av hur andra skolor i Gävle, Polhemsskolan och
Thorens Business School, profilerar sig och sina varumärken för att locka elever till
skolorna. Polhemsskolan är en kommunal gymnasieskola och Thorens Business
School är en fristående gymnasieskola. Även om dessa inte ingår som studieobjekt i
2
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undersökningen ger de information om att bekräfta eller dementera de bilder som
mina jämförelseobjekt målar upp under intervjuer, detta för att ge en trovärdighet till
Vasaskolans och John Bauers uttalanden.
1.4. Avgränsning
För att undvika att undersökningen blir allt för omfattande krävs det att jag avgränsar
mig inom empiri. Avgränsningar inom empiriinsamlingen är att endast arbeta med två
skolor i Gävleområdet på grund av undersökningens storlek.
1.5. Disposition
För läsarens bekvämlighet och uppsatsens tydlighet om hur jag valt att disponera
uppsatsen kommer jag här kort att visa vad de olika kapitlena innehåller.
Kapitel 2 – Metod
Under detta kapitel beskriver jag hur jag har arbetat när det gäller
informationsinsamlingar som teoretiska ramverk och empiriska undersökningar.
Kapitel 3 – Teori
Detta kapitel tillför den teori som ligger som grund för undersökningen. Kapitlet tar
upp olika teorier inom varumärken, marknadsföring, förhoppningars påverkan och
andra faktorer som påverkar varumärkena inom denna jämförelse.
Kapitel 4 – Empiri
Här redovisar jag den information som har samlats kring de
undersökningsobjekten samt de resultat som intervjuer och enkäten har gett.

två

Kapitel 5 – Analys
Under detta kapitel analyseras den presenterade teorin med den insamlade empirin.
Kapitel 6 – Slutsatser
Under detta kapitel besvarar jag frågeställningarna samt sammanfattar analysen och
de slutsatser som jag har kommit fram till, samt egna kommentarer och mina förslag
till vidare forskning.
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2. Metod
Under detta kapitel beskriver jag hur jag har arbetat gällande
informationsinsamlingar, både teoretiska ramverk och empiriska undersökningar.
För att tydliggöra metoden i denna undersökning har jag ritat upp en modell över
detta här nedan;
Metodval

Urval

Datainsamling
Sekundära
källor

Primära
källor

Texter
(Litteratur)
Intervju
(Kvalitativ metod)
Enkätundersökning
(Kvantitativ metod)

Källkritik

Analys
Figur 1. Modell över metodarbetet. Källa: egen, 2009.
2.1. Metodval
I denna undersökning har jag valt att använda både kvalitativ och kvantitativ data.
Med hjälp av intervjuer och den litteratur som jag har valt har jag jämfört och dragit
slutsatser på ett kvalitativt sätt. Fördelen med ett kvalitativt arbetssätt är att den ger en
djupare och mer specifik bild av verkligheten till skillnad från ett kvantitativt
arbetssätt som ger en bredare och därmed ytligare bild.1 De kvalitativa bidragen i
arbetet utgörs av intervjuer med personer från skolorna, medan kvantitativt
angreppssätt har används genom att samla in data och analysera enkäter och
information som är hämtad från båda skolornas hemsidor.

1

Christensen m.fl. (2001), s. 64.
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2.1.1. Kvalitativ metod
En stor skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är att den
kvantitativa metoden är mer inriktad på analys av siffror än den kvalitativa metoden
som är mer inriktad på att samla in, bearbeta och analysera ord. Kvalitativ metod
söker inte statistiska och kvantifierbara resultat utan försöker att hitta innebörden och
kvalitén i det material som undersöks. Bryman menar dock att det är svårt att
definiera och bestämma vad som är en kvalitativ metod eftersom kvalitativ forskning
kan tolkas som ett synsätt inom samhällsvetenskap som inte innefattar att samla eller
generera kvantitativa data. En annan anledning varför kvalitativ metod kan vara svår
att definiera är svårigheten att urskilja traditioner inom denna metod, samt när
forskare jämför kvalitativ och kvantitativ forskning skapas en uppfattning om
kvalitativ forskning utifrån vad den kvantitativa forskningen inte är.2
Olika arbetsmetoder som finns inom kvalitativa metoder är etnografi, deltagande
observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, kvalitativ dataanalys och
dokument som datakälla.3 I denna studie har jag använt intervjuer som grund för min
kvalitativa metodinsamling.
Kvalitativ metod handlar om att få en djupare förståelse för bland annat ett fenomen –
i det här fallet att få en djupare förståelse för skolornas erbjudanden som varumärke
och hur de uppfyller dessa för att locka elever. Forskare som använder kvalitativ
metod kritiseras ofta då deras resultat inte har lika hög replikerbarhet eller reliabilitet
som en kvantitativ forskning då det är svårt att få likadana svar och kunna genomföra
strukturerade analyser.4 Anledningen till att jag har valt att arbeta med denna metod är
att det enligt mig krävs uttömmande intervjuer för att ge den bild av varumärket som
representanterna från de olika skolorna har. I studien ger de kvalitativa intervjuerna en
djupare bild av skolornas varumärken utifrån hur människor som har kunskap kring
ämnet och skolorna uppfattar dem. Det hade varit svårt att samla in denna information
på något annat sätt då det inte går att urskilja olika attityder och perspektiv genom en
kvantitativ metod. Varumärken är, enligt mig, något som uppfattas av individer och
går inte att mäta med endast siffror och kortfattade svar. Dock går associationer att
upptäcka genom siffror och kortfattade svar genom en analys och dessa ses i studien
som en del av skolornas varumärke och hur varumärket uppfattas.
2.1.2. Kvantitativ metod
I studien har jag samlat in kvantitativ data som ett komplement till kvalitativ data.
Kvantitativa enkätundersökningar går att jämföra med strukturerade intervjuer som
metodiskt verktyg, dessa två verktyg har färre öppna frågor som brukar vara lättare att
besvara. En enkät behöver ha en utformning som är lätt att förstå och följa samt ha
korta frågor för att undvika missförstånd. Fördelar med enkäter är att de är billigare
och snabbare att administrera och de ger inga intervjuareffekt som lätt kan uppstå när
den som intervjuar påverkar respondenten i svaren. Vidare ger de variation vid
formulering av frågor och de är lättare att anpassa till respondenternas generella
kunskaper5.

2

Bryman & Bell (2005), s. 297-299.
Ibid, Del III – kvalitativa metoder, s. 297-486.
4
Ibid, s. 297-300.
5
Ibid, s. 161-165.
3
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De nackdelar som finns med enkäter är bland annat att man kan inte hjälpa
respondenterna att tolka frågorna, uppföljningsfrågor är omöjliga, kan inte ställa vad
som uppfattas som onödiga frågor för respondenten, alla frågor passar sig inte i en
enkät, respondenten kan se hela enkäten och bilda en helhetsuppfattning, man vet ej
med säkerhet vem som besvarar enkäten och enkäter passar inte alla respondenter.6
Olika arbetsmetoder som finns inom denna kvantitativa metod är strukturerade
intervjuer, enkäter, strukturerade observationer, sekundär analys, statistik och
kvalitativ dataanalys.7 I denna studie har jag använt mig av enkäter som grund för min
kvantitativa metodinsamling, men även sekundär analys och statistik ingår i arbetet
och fungerar som kvantitativ metodinsamling.
De tidigare nämnda intervjuerna ger kunskapen om varumärket från skolornas
perspektiv men för att se varumärket från flera olika perspektiv krävdes det att jag
samlar in data från dem som mottog olika erbjudanden från de aktuella skolorna och
det vill säga eleverna. För att nå tillräckligt många elever ansåg jag att en
enkätundersökning på 50 enkäter var ett bra komplement som kvantitativ metod till
den kvalitativa metoden. Anledningen varför jag valde en enkätundersökning var på
grund av den stora informationsmängd som hade behövt samlats in om jag använt mig
av endast intervjuer som insamlingsmetod. Intervjuer är både tidskrävande och
arbetsamma för att vara korrekt genomförda och återgivna. Jag anser att genom att
ställa frågor i en enkät som är kopplade till frågorna i intervjuerna och litteraturen får
eleverna möjlighet att lämna information som rör deras egna uppfattningar om
skolorna som varumärken. På så sätt erhåller jag den informationen som krävs för att
tillsammans med andra källor dra en slutsats utifrån frågeställningarna.8
2.2. Urval
Det urval som gjordes vid intervjuerna var att prata med anställda inom de olika
skolorna (varumärkena) som organisatoriskt representerade olika nivåer. Med nivåer
menar jag att jag har talat med människor som har olika insyn i skolans verksamhet
och möjlighet att påverka varumärket, det vill säga det som erbjuds eleverna. Jag har
insamlat information från rektorer på båda skolorna, studie- och yrkesvägledare från
båda skolorna, en kommunal politiker som är kopplad till den kommunala Vasaskolan
och John Bauerkoncernens marknadsansvarige. Utöver de intervjuer som gjordes
valde jag att kontakta andra skolor på samma skolmarknad (en fristående och en
kommunal skola) för att se hur den bild som Vasaskolan och John Bauer beskriver
överensstämmer med de övriga aktörernas bild.
Urvalet i samband med enkätundersökningen riktades mot båda skolorna och
ambitionen var att samla in lika många enkätsvar hos båda skolorna för att kunna göra
jämförelser. Undersökningen genomfördes genom att jag delade ut enkäterna
slumpmässigt till olika elever på de olika skolorna. Urvalet som innebar att använda
elever på vardera skola gjordes på grund av att de elever som går på skolan har
erfarenhet av skolornas erbjudanden och är på detta sätt påverkade.
För att hantera mängden information delades 50 enkäter ut till eleverna. Jag anser att
6
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25 enkätsvar per skola ger ett tillräckligt bra underlag för att kunna bearbeta
informationen och ge statistik som kan ligga som grund för analyser. Om
enkätundersökningen hade gett färre svar är min uppfattning att jämförelse mellan
skolorna inte hade blivit tillräcklig.
2.3. Datainsamling
I detta arbete använder jag mig av
både sekundära och primära källor av
data.
Sekundära
källor
ger
information om de valda skolornas
bakgrunder, utbud och litteratur.

Datainsamling
Sekundära
källor

Primära
källor

Texter
(Litteratur)

De primära informationskällorna är de
källor som genererat mest information
i form av flera kvalitativa intervjuer
och kvantitativ enkätundersökning.

Intervju
(Kvalitativ metod)
Enkätundersökning
(Kvantitativ metod)

Figur 2. Modellen visar hur datainsamlingen har lagts upp. Källa: egen, 2009.
2.3.1. Sekundär data
I studien har litteratur används för att definiera och identifiera varumärket och dess
olika faktorer som sedan gav ett bidrag för att analysera svaren från respektive skola.
Litteratur inom de aktuella områdena ligger som grund för mitt teoretiska
resonemang, under denna del av arbetet presenteras vad författare hävdar inom ämnet.
Den aktuella litteraturen ingår i marknadsföringsområdet och specifikt inriktat till
området som rör varumärken och hur det påverkas av till exempel konkurrens.
Anledningen är för att kunna jämföra skolornas definitioner, varumärkesutveckling
och konkurrens med erkända teorier för att se likheter eller olikheter. Utöver den
nämnda litteraturen använder jag en artikel som handlar bland annat om hoppets
påverkan vid varumärkesarbete som ska komplettera de tidigare nämnda teorier och
ge en uppfattning hur man kan analysera variabler som förhoppningar. Vid
insamlandet av sekundärdata krävdes en kritisk jämförelse mellan källor för att de
skulle uppfattas som trovärdiga. Detta har gjorts i den mån som det var möjligt att
läsa flera olika teorier och välja de som, enligt mig, ger möjlighet att besvara
frågeställningarna.
Utöver litteraturen har jag valt att söka sekundära källor från hemsidorna för
respektive skolor och Gävle kommun. Denna information gav mig grundkunskapen
för det utbud och erbjudande som skolorna/varumärkena erbjuder och hur de
marknadsför sig via deras huvudsakliga distributionskanal.
2.3.2. Primär data - Intervjuer
För att samla in den primära informationen använde jag mig av intervjuer med
rektorer, studievägledare och andra ansvariga för respektive varumärke för respektive
skola. Intervjun är utformad enligt en semistrukturerad intervjuteknik som innebär att
jag hade ett par ämnen och frågor som jag utgick från (detta kallas intervjuguide).
Intervjuguiden var utformad utifrån kriterierna att frågorna skulle utgå från en
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kvalitativ och öppen intervjuteknik. I och med detta lät jag intervjupersonerna få stor
frihet att utformat svar på sitt eget sätt. Flexibilitet är en stor del inom denna metod då
intervjuguiden endast är ett hjälpmedel som inte behövs följas ordagrant, eller i
ordning, utan fungerar mer som ett stöd för minnet.9
För att vara framgångsrik inom intervjumetoder har Kvale utformat en lista över krav
på intervjuaren för en framgångsrik intervju. Enligt honom ska intervjuaren vara
insatt i ämnet, använda en strukturerad intervjuteknik, vara tydlig, hänsynsfull,
sensitiv, öppen, styrande, kritisk, tolkande, balanserad och etisk medveten – vid
intervjuerna.10 Jag har strävat efter att följa dessa kriterier och lyckats till stor del. För
att vara sann mot intervjupersonen spelade jag in nästan alla intervjuer för att kunna
engagera mig i personen istället för att anteckna. Alla inblandade godkände att
intervjuerna spelades in och jag kunde i efterhand bearbeta materialet till en
sammanhängande text som sedan godkändes av respektive intervjuperson. De
kompletteringsintervjuer som krävdes genomfördes med endast delar av
intervjuguiden och endast antecknades, skrevs sedan ner i löpande text och
godkändes. All material finns kvar som rådata för senare analyser om det skulle
krävas. Dessa intervjuer genomfördes för att söka uttömmande och relevanta svar för
undersökningen.
Primär information om hur den aktuella konkurrenssituation samt information kring
marknaden i Gävle har insamlats från andra aktörer än endast undersökningsobjekten
för att ge trovärdighet till de två huvudaktörernas verkligheter. Dessa två övriga
marknadsaktörer är en fristående gymnasieskola och en kommunal gymnasieskola på
marknaden. Syftet är att de, tillsammans med huvudobjekten (Vasaskolan och John
Bauer) ska ge en objektiv bild av den marknad som både Vasaskolan och John Bauer
agerar på.
2.3.3. Primär data - Enkätundersökning
Utöver de öppna intervjuerna insamlades primär information genom en kvantitativ
enkätundersökning. Denna var utvecklad för elever och för att få data om hur eleverna
uppfattar skolornas erbjudanden innan och efter val av gymnasieskola. Avsikten var
att enkäterna skulle ge en bild av hur målgruppen påverkas eller har påverkats av
varumärkena och om skolorna uppfyller det de lovat. Anledningen varför jag valde att
komplettera intervjuerna med en kvantitativ enkätundersökning för att undersöka hur
varumärkenas målgrupp uppfattar och påverkas av varumärken och de övriga
situationerna på skolmarknaden.
2.4. Källkritik
Självklart finns det nackdelar med dessa metoder som min undersökning grundar sig
på. Jag har försökt att se problematiken från både skolornas och elevernas perspektiv
men i och med omöjligheten att genomföra en personlig intervju med alla lämnar det
en brist på information. Jag har försökt att överbrygga detta genom att genomföra en
stor enkätundersökning samt djupgående intervjuer. Tyvärr ger bidragen från skolorna
ett djupare underlag än de data som jag samlar in från eleverna.
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2.4.1. Objektivitet
De primära data som är insamlad är viktig att endast spegla deras åsikter. För att
behålla trovärdigheten och vara objektiv har hela intervjun skrivits ner och skickats
till respondenten för godkännande innan någon åsikt, analys eller slutsats har dragits.
Detta för att det endast ska vara deras åsikt som ska analyseras och att jag inte
placerar in information i undersökningen som inte ska vara med. Tyvärr som jag
tidigare har nämnt grundar sig denna empiri på runt 10 intervjuer, 50 enkätsvar och
dessa svar kan omöjligt spegla hela bilden. Trots det anser jag att studien kan ge
tillräckligt med svar för att ge en god bild av situationen. Alla intervjuer har
genomförts med människor som beskriver sitt eget varumärke, konkurrenssituation
eller sin egen marknad vilket innebär att de har en partisk syn som kan påverka
svaren. Detta bör tas i beaktande vid läsningen.
Ytterligare en aspekt som att jag sedan tidigare har förkunskap kring John Bauers
gymnasieskola sedan mina egna gymnasiestudier, detta kan ha påverkat mig vid
analysen. Jag anser dock att mina förkunskaper inte har påverkat min analys och hur
materialet presenterats då mina ambitioner inte har varit att utpeka något varumärke
som det bättre utan att det är målgruppen som ger svar på om skolornas varumärken
håller vad de lovat.
2.5. Analys
När all empirisk information var insamlad jämförde jag den datan med litteraturen för
att jämföra teori med empiri och se liknelser och skillnader.
Analysen genomfördes utifrån studiens frågeställningar och det empiriska materialet
och kunde på så sätt följa en specifik struktur:
Utifrån studiens frågeställningar och det empiriska materialet har jag valt att lägga
upp analysen enligt följande struktur:
1. Skolornas varumärke – skapa en grund av kärnvärderingarna utifrån
representanters uppfattningar.
2. Varumärket som mentala kartor – kompletterar representanternas uppfattningar
med målgruppens associationer av varumärket.
3. Skolornas mantra – ett mantra grundat på både representanternas och
målgruppens uppfattning av varumärket.
4. Hur skolorna skiljer sig åt – Varumärkesbyggnad med hjälp av förhoppningar,
Points of Parity eller Points of Difference och BAV-matrisen. En jämförelse mellan
Vasaskolan och John Bauer.
Nästa steg var att använda denna analys för att i kapitlet slutsatser kunna koppla och
besvara det jag kom fram till i analysen i relation till frågeställningarna. Efter att
analysen var gjord överfördes analysen till slutsatsen där analysen sorterades in under
den aktuella frågeställningen.
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3. Teori
Detta kapitel tillför den teori som ligger som grund för undersökningen. Kapitlet tar
upp olika teorier inom bland annat varumärken, marknadsföring, förhoppningars
påverkan och olika faktorerna som påverkar varumärkena inom denna jämförelse.
3.1. Varumärket – en del av ett Brand
Ett varumärke är en del av ett brand. Brand är mer än ett starkt varumärke som ger ett
extra värde till en produkt och som skapar lojala kunder. Ett brand är inte ett
varumärke eller en logo även om märken och logos är de enklast identifierade
attributen av ett brand. Varumärken och logos fungerar som visuella påminnelser av
ett brand som har skapat emotionella associationer och relationer mellan
konsumenterna och det aktuella brand.11
Kotler hävdar att ett varumärke är ”… a name, term, sign, symbol or design, or a
combination of these, intended to identify the goods or services of one seller or group
of sellers and to differentiate them from those of competitors.12” Denna definition är
även American Marketing Associations definition av ett varumärke.13
Keller har en mer enkel definition av ett varumärke men han använder American
Marketing Associations definition som utgångspunkt; ”Technically speaking, then,
whenever a marketer creates a name, logo or symbol for a new product, he or she has
created a brand.14”
Keller anser dock att det borde uppmärksammas att många som arbetar med
varumärken refererar till ett varumärke som mer än så. Han anser att de definierar ett
varumärke i termer som att varumärket kan skapa bland annat uppmärksamhet, rykte,
och position på en marknad.15
3.2. Varumärken
Ett varumärke skapas för att i konsumentens medvetenskap identifiera varor/tjänster
och att differentiera sig från konkurrenter. De svårigheter som varumärket skapas för
att övervinna är bland annat ökad konkurrens och utvecklingar inom nya
marknadsföringsverktyg och kanaler. Varumärket ska kunna uppfylla konsumentens
önskemål och förväntningar för att det ska byggas bra associationer.
Starka varumärken skapar ett extra värde i en produkt eller tjänst och det skapar lojala
kunder, detta varumärke är en slags garanti för kvalitet eller de andra egenskaperna
som varumärket står för. För att bygga upp ett varumärke krävs dock mycket stora
resurser i form av reklam, promotion och paketeringen.16
Ett varumärke sägs leverera fem egenskaper:
1. Varans attribut garanterar märket vissa egenskaper.
2. Varans fördelar är fördelar då varumärket förknippas med den funktionella och
11
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emotionella funktionen av det man egentligen köper. Det vill säga nyttan.
3. Värderingar av en användare avslöjas av varumärket.
4. Kultur, ett varumärke representerar en speciell kultur. Ett tydligt exempel är hur
Mercedes representerar den tyska kulturen som uppfattas som ge hög kvalité och
effektivitet.
5. Personligheten hos en individ påverkar valet av varumärken då de väljer
varumärken som står för deras egna värderingar eller den personlighet som de
eftersträvar.17
Ett starkt varumärke kan innebära flera konkurrensfördelar och ett högt
varumärkeskapital. Keller hävdar att det krävs fyra olika steg för att bygga detta
starka varumärke och kapital. Första två stegen innebär att varumärket måste
identifieras i konsumenternas medvetande och samtidigt etablera varumärkets
innebörd i samma medvetande. Det tredje steget innebär att varumärket och dess
marknadsförare måste visa att de har uppfattat kundernas identifiering. Till sist krävs
det att omvandla varumärkets respons till lojalitet. Om dessa krav uppfylls kan önskat
varumärkeskapital ha uppnåtts och både konsumenter och företag kan gynnas av
detta.18 Idén med ett varumärke är att ge konsumenten ett positivt minne/association
och för att kunna göra detta krävs varumärkeskännedom. Varumärkeskännedom
innebär att konsumenter igenkänner och uppmärksammar varumärket.19
Varumärkeskännedomen ger möjlighet att skapa dessa associationer genom att koppla
starka, fördelsaktiga och unika aspekter med varumärket och detta utgör den positiva
varumärkesimagen.20
3.2.1. Mental karta
En mental karta är en visuell bild av hur konsumenterna ser på varumärket. För att
underlätta att varumärket finns i konsumenternas medvetande kan varumärket arbeta
fram ett par grund associationer. Dessa ger konsumenten en uppfattning om
varumärket oavsett om det finns flera olika produkter/tjänster på samma marknad.
Grundläggande varumärkesassociationer är abstrakta associationer i form av attribut
och fördelar som representerar de fem till tio viktigaste aspekterna av varumärket.
Dessa grundläggande varumärkesassociationer kan identifieras genom att använda en
strukturerad process. Första steget är att skapa en mental karta21 som målar upp en
detaljerad bild av varumärkets alla associationer och gensvar från en speciell
målmarknad. En mental karta måste reflektera över verkligheten av hur varumärket
mottas av konsumenter när det gäller konsumenternas förhoppningar, attityder,
åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter.22 För att placera in ett varumärke i en
mental karta krävs fyra analyser kring varumärkets identitet, mening, respons och
relationer.23
Varumärkets identitet handlar om vem man är som varumärke.
Varumärkets mening innebär analysen om vad man är som varumärke.
17
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Varumärkets respons innebär vad andra tänker och tror om en som varumärke.
Varumärkets relationer handlar om hur de andra vill relatera till varumärket.24
Det kan även vara bra att koppla dessa grundläggande associationer till varumärkets
mantra25.
3.2.2. Varumärkesmantras
Enligt Keller är varumärkesmantras ett varumärkes hjärta och själ, det är ett mantra
bestående av tre till fem ord som fångar själva kärnan och huvudtanken av
varumärkes positioneringen. Huvudtanken med varumärkesmantrat är att ge anställda
och andra intressenter en uppfattning om vad varumärket representerar för sina
kunder vilket gör det möjligt för dem att anpassa sina handlingar i enlighet med
mantrats kärnvärderingar.
Mantras är kraftfulla verktyg som kan ge vägledning och fungerar som ett mentalt
filter för att rensa ut opassande marknadsaktiviteter eller handlingar som eventuellt
skulle ha skadat eller negativt påverkat kundernas uppfattning om varumärket. De är
viktiga av flera anledningar, den första är då varje gång en kund kommer i kontakt
med varumärket kan deras uppfattning förändras och värdet av varumärket förändras.
Varumärkets anställda speglar även varumärket till dess kunder och därför kan
anställdas ord och handlingar stödja eller stjälpa varumärket mening.
Varumärkesmantras signalerar betydelsen av varumärket för organisationen och en
förståelse av dess mening precis som den viktiga rollen av de anställda och
marknadsföringspartners inom ledningen.26
Varumärkesmantrat borde planeras samtidigt som planeringen av varumärkets
positioneringen. Anledningen är att de undersökningar som görs i samband med
framtagning av positioneringen kan hjälpa vid fastställandet av mantrat. Mantrat
behöver dock komplettering av mer interna undersökningar och involverar en bredare
ram av anställda och marknadsföringsinriktade. En del av dessa interna
undersökningar är att se hur varje anställd kan bidra till att på ett positivt sätt till
varumärket. Varumärkesmantrats är vanligtvis utformade att fånga varumärkets
Points of Difference (PoD).27
Mantrat går att beskriva utifrån begreppen kommunicera, simplifiera och inspirera.28
3.3. Varumärkesbyggnad med hjälp av hopp och förväntningar
Konsumenters hopp tillsammans med deras engagemang och förväntningar har en
effekt på konsumentens tankesätt vid val av produkter och tjänster. Kunskaperna om
detta kan hjälpa ett företag i deras arbete att utveckla en produkt, tjänst eller
varumärke. För att förklara hur denna kunskap skulle kunna hjälpa ett företag har
MacInnis och de Mallo utformat flera påståenden om bland annat hur användningen
av hopp kan vara till hjälp i och med varumärkesbyggnad. Hoppet kan påverka ett
köp, och kan ett företag använda hoppet i marknadsföring kan företaget på olika sätt
fokusera på produktens effekt istället för själva produkten. Det finns flera taktiska och
24
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smarta metoder för att framkalla och förhöja hopp hos en potentiell konsument, men i
huvudsak två huvudmetoder;
1. Att framkalla och förhöja hopp genom att bearbeta om en omöjlighet för
konsumenten till en möjlighet för samma konsument.
2. Att framkalla och förhöja hopp genom att öka en längtan efter ett speciellt
fördelaktigt utfall för konsumenten.
För att framkalla och förhöja hopp genom att bearbeta om en omöjlighet för
konsumenten till en möjlighet för samma konsument finns det tre olika metoder att
använda sig av. Detta kan ske genom att antyda möjligheter som produkten kan
erbjuda i form av ny produkt, ny patent och nya resultat. Men även spela på
möjligheter om att konsumenten styr handlingen utan påverkan. Samt att antyda
möjligheter i själva processen som kan gynna utfallet då detta kan påverka
konsumentens uppfattning och omvandla en omöjlighet till en möjlighet.
Att framkalla och förhöja hopp genom att öka en längtan efter ett speciellt fördelaktigt
utfall för konsumenten kan ske genom två handlingssätt. Genom att öka förståelsen
för hur viktigt det faktiskt är att händelsen inträffar. Kan man till exempel koppla
händelserna samman med andra mål framkallar och förhöjer detta hoppet. Detta kan
även ske genom att visa hur de gått för andra och på detta sätt öka motivationen. Man
kan även öka motivationen genom att påvisa vilka möjligheter som uppstår då
händelsen inträffar om man strävat efter ett gynnsamt utfall.29
3.4. Strategier för konkurrenssituationer
När det förekommer konkurrens på en marknad kan varumärken skapa
konkurrenskraftiga fördelar som gynnar varumärket i längden.
3.4.1. ”Points of Parity (PoP)” och “Points of Difference (PoD)”
Points of Parity (PoP) och Points of Difference (PoD) är skapade för att se likheter
(PoP) eller olikheter (PoD) i sitt erbjudande mot konkurrenter. PoD:s är starka,
gynnsamma och unika egenskaper som ett varumärke har i en konsuments ögon.
Dessa PoD:s är mycket vanliga med marknadsföringskoncept, dessa kan även
jämföras med SCA (Sustainable competitive advantage).
The Sustainable competitive advantage är ett element (eller ett par av kombinerade
element) av affärsstrategi som ger en meningsfull fördel över både existerande och
framtida konkurrenter.
Hur du konkurrerar (olika strategier)
+ Tillgångar och kompetens
+ Vad du erbjuder (värdeförslag)
+ Var du konkurrerar (produkt-, marknads- och konkurrentsval)
= The Sustainable competitive advantage.
SCA och PoD fungerar på ett liknande sätt när det gäller en förmåga att skapa
fördelar i att bland annat leverera överlägset värde till marknadsplatsen under en
tidsperiod. SCA är dock lite bredare än PoD:s, då SCA borde baseras på
29
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verksamheten och PoD:s på varumärket. PoD:s är mycket viktigt då konsumenter ofta
väljer varumärken och dess produkter efter hur dessa bland annat uppfattas.30
PoP innebär kriterier när erbjudandet är liknande och lika bra som konkurrenternas,
när detta är aktuellt gäller det att fokusera på en lågkostnadsstrategi. PoD innebär
kriterier när erbjudandet skiljer sig och är bättre än konkurrenternas erbjudande, när
detta är aktuellt gäller det att fokusera på en varumärkesdifferentieringsstrategi.
De kriterier som nämns i samband med PoP och PoD är relevans, tydlighet,
trovärdighet, genomförbarhet, kommunikativa och hållbarhet. Relevans till kunden på
den personliga nivån, tydlighet genom att bland annat vara annorlunda och bättre.
Trovärdighet som hjälper kunden till känslomässiga anspråk. Genomförbarheten som
innebär att varumärket måste hålla den standard som är hävdad, kommunikativa
kriterier som ställer frågan om varumärket kommunicerar vad de vill kunderna ska se
eller om någon annan bild är tydligare. Samt hållbarhet som innebär om företaget kan
försvara sin image och sitt varumärke.31
3.5. Brand Asset Valuator (BAV)
Young och Rubicam har genom att mäta 55 variabler kommit fram till en metod för
att mäta hur väl ett varumärke är kopplat till varumärkeskapitalet och hur starkt
varumärket är. Brand Asset Valuator (BAV) är byggt på indextänkande med
poängsystem (0-100). Genom detta separeras de olika varumärkena på ett effektivt
sätt då endast det finns en ledare i varje produktkategori och efter följer resterande
varumärken beroende på poängmängd. Denna metod har använts i över 14 år och
genom ihållande testande under en lång period är trovärdigheten i beräkningen
mycket hög. BAV är en tjänst som över 500 000 kunder i 48 länder har anlitat sen
1993. BAV är ett unikt värde sökningsverktyg som är kopplat till en jämförelse
mellan tusentals varumärken, finansiella aspekter och ger varumärken möjligheter att
arbeta med trender och förutsättningarna som ger fortsatt eller framtida vinst.32 Även
om företaget inte anlitas för att göra en beräkning är det möjligt att imitera och bli
inspirerad av deras metod och själv göra en analys.
Baserad på mätningen av 4 av de 55 variablerna kan man skapa en bra grund för en
jämförelse, dessa fyra variabler är differentiering, relevans, respekt och kunskap.
• Differentieringen är varumärkets Points of Difference (PoD) och det är det
viktigaste och första som måste skapas innan andra aspekter tas i åtanke och dessa
relaterar till varumärkets vinst. Differentieringen får varumärket att stå ut från
mängden genom att vara bättre, sämre, älskad och så vidare. Det är det som gör
varumärket unikt, originellt och äkta. Varumärket kan ta ut ett premium pris i och
med en bra differentiering, premium pris innebär att man tar ut det bästa möjliga
priset för den produkten. Det behöver inte vara lyxvaror eller dyra varor utan
endast dyrare än vad produktalternativen är. Differentiering är nyckeln till ett
framgångsrikt varumärke men om varumärket av någon anledning skulle förlora
differentieringen är detta en mycket allvarlig händelse och varning på fel.
• Hur och varför en konsument tar till sig varumärket är relevansen inom BAV,
vilket är relaterar till marknadspenetration. Skulle differentieringen leda till
30

Keller (2008), s. 103-104.
Ibid, s. 111-112.
32
Ibid, s. 455.
31
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positiva indikationer skulle det inte fungera om inte relevansen finns inom
varumärket. Men är det goda förutsättningar för differentieringen finns det
möjligheter för relevansen att växa, dock utan differentieringen skulle det aldrig gå
att få reda på hur relevant varumärket är. Därför skulle aldrig relevans kunna
komma först utan differentieringen är alltid först och relevansen alltid nummer två.
Differentiering och relevans är grundpelare och det som bestämmer
varumärkesstyrka. Så länge som varumärket har stark differentiering kommer det
alltid att ha stark relevans i vissa segment och detta tillåter högre vinstmarginaler i
dessa grupper.
• Respekt innebär hur konsumenten ger varumärket sin uppmärksamhet, detta
relaterar till uppfattningsförmåga. Respekt för varumärket byggs genom att
uppfylla förväntningar, popularitet, vad konsumenter tror att andra har erfarit och
kvalitén som är baserad på den egna erfarenheten med varumärket. För att skapa
denna respekt behövs det att differentieringen och relevansen skapats först men
respekt kan överleva långt efter att differentieringen och relevansen har förbrukats.
• En intim förståelse för varumärket är en kunskap för varumärket och detta relaterar
till konsumenterfarenhet. Kunskap kan följa differentiering, relevans och respekt
men måste inte göra det, det tar tid att utveckla detta och kan endast genomföras då
konsumenten har erfarenhet av varumärket. Genom att alla inte kan ha tillgång och
skapa sig erfarenhet av alla varumärken är kunskap svårt att skapa på samma sätt
som de andra tre mätaspekterna. Kunskap behöver inte endast vara en bra aspekt
av den anledningen att om konsumenten vet för mycket om varumärket kan
konsumenten tröttna.
Respekt och kunskap definierar formen på varumärket, formen mäts efter kvalitén och
erfarenhet. Detta innebär att om det finns respekt finns det hopp för förbättring.33
Genom att analysera olika varumärken med dessa fyra variabler (differentiering,
relevans, respekt och kunskap) kan man placera dessa varumärken i ”the power grid”.
”Power grid” är en fyra alternativs matris där varumärken placeras in beroende på hur
många poäng som varumärket fått när mätningar av de fyra mätbara variablerna
gjorts.
Längs botten på matrisen är
formen
på
varumärket,
definierat av respekt och
kunskap, och längs vänstra
sidan är varumärkesstyrka,
definierat av differentiering
och relevans. Varumärken
startar oftast, om inte alltid,
nere i den nedre och vänstra
rutan där de etablerar en
mening med deras existens och
arbetar med differentiering.
Figur 3. Modell på Power grid.
Källa: Keller, 2008.

33

Keller (2008), s. 456
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Nästa steg för varumärket är att flytta uppåt till den övre vänstra rutan där varumärket
arbetar mer med differentieringen, samt utvecklar relevans och lägger grunden för
varumärkesstyrka. Detta sker oftast innan varumärket blir känt. Den övre högra rutan
består av marknads- och varumärkesledare, de som har varumärkesstyrka och en stark
form på varumärket. När ett varumärke börjar tappa sin differentiering och relevans
sjunker de ner i rutan längst ner till höger. De varumärkena blir inte endast svaga för
konkurrens utan även för prisras och kampanjer. Om varumärket fortsätter att falla
sjunker tillslut även formen och varumärket försvinner helt till slut.34 Här nedan finns
fyra figurer (figur 4-7) som beskriver hur poängmängden i staplar placerar
varumärken i de olika grupperna/”rutorna”. 35
Figur 4
Figur 5
Figur 6
Diagram på grupp 1 Diagram på grupp 2 Diagram på grupp 3
Källa: Keller, 2008 Källa: Keller, 2008. Källa: Keller, 2008.

Nya eller outvecklade
varumärken hamnar i
grupp ett, i det nedre
vänstra hörnet och
döpt till ”New brand”.
Dessa varumärken är
mycket olika och har
hög potential att
utvecklas, som ses har
de en låg poäng på
varje aspekt.

34
35

Nya och utvecklande
varumärken placeras
i grupp 2, i det övre
vänstra hörnet och
är döpt till ”Emerging
new brand”. Det är
varumärken som
har högre differentiering och poäng, vilket
indikerar på potential
för tillväxt.

Keller (2008), s. 457-458.
Figur 2-5, Keller (2008), s. 456.
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Figur 7
Diagram på
Grupp 4. Källa:
Keller, 2008.

Starka ledare på
marknaden är
placerade i grupp 3,
i det övre högra
hörnet och döpt till
”Leadership brand”.
Detta är varumärken
som är marknads- och
varumärkesledare,
starka varumärken i
alla fyra mätbara
aspekter.

Varumärken
som har nått
och passerat
sin högsta
placering och
som försvagas
finns placerade
i grupp 4, i det
nedre högra
hörnet och döpt
till ”Declining
brand”.
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4. Empiri
Här redovisar jag den information som har samlats kring de
undersökningsobjekten samt de resultat som intervjuer och enkäten har gett.

två

4.1. Gymnasieskolornas bakgrunder
4.1.1. John Bauer
John Bauer i Gävle startade hösten 2003 och under läsåret 2008/2009 gick drygt 500
elever på skolan fördelade på 22 olika klasser.
John Bauer erbjuder från hösten 2009 sex program36;
1. IT-programmet
2. IT-mediaprogrammet
3. Entreprenörsprogrammet
4. Frisörprogrammet
5. Hälsa och idrottsprogrammet.
6. Teknikprogrammet
”På Entreprenörsprogrammet får du utveckla dina talanger inom försäljning,
marknadsföring, företagande och projektledning.”
Frisörprogrammet ”… förbereder dig för ett yrke inom frisörbranschen där du
arbetar kreativt och självständigt med mode och människor.”
”Hälsa och idrottsprogrammet passar dig som siktar på en idrottskarriär eller som
vill arbeta med idrott, kost, motion och hälsofrågor.”
"IT-programmet utvecklar dina kunskaper i teknisk problemlösning och ger dig breda
kunskaper i nätverk med programmering.”
”På IT-mediaprogrammet lär du dig att producera för olika medier. Du arbetar med
text, foto, grafisk form och TV/film.”
För dig som är ”intresserad av programmering och datorer och samtidigt inriktad på
att studera vidare efter examen.” 37
John Bauer är Sveriges största fristående gymnasieskola och de strävar efter att alltid
erbjuda personlig, individanpassad utbildning och gemensam pedagogik.38 John
Bauer har ambitioner att inte arbeta i grupper som är större än 28 elever då små
klasser ger förutsättningarna för en lugn miljö och bra samarbete mellan både elever
och lärare. Läraren har sin plats bland eleverna och saknar en kateder, som elev
tillbringar man stora delar av tiden i ett hemklassrum eller i ditt programs egna lokaler
vilket skapar en stark gemenskap och en kreativ miljö.39 På John Bauer arbetar man
med modern teknik och varje elev har tillgång till en bärbar dator som skolan
tillgodoser, skolans arbetstider är även de moderniserade och påminner om en
arbetsdag på en vanlig arbetsplats. Arbetstiderna är upplagda i block om tre timmar
per lektion, varsin på förmiddag och eftermiddag.40
36

http://www.johnbauer.nu/web/JB_Gavle.aspx
http://www.johnbauer.nu/web/Program_Gavle.aspx
38
Ibid.
39
http://www.johnbauer.nu/web/Skolan.aspx
40
http://www.johnbauer.nu/web/Arbetssatt.aspx
37
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4.1.2. Vasaskolan
Vasaskolan grundades av Gustav Vasa år 1557 och är idag en modern skola i
traditionsrik miljö. Vasaskolan är en skola som har elever som når bra studieresultat
och det bekräftas av 2008´s genomsnitt. Vasaskolans genomsnitt låg på 15,7 medan
riksgenomsnittet låg på 14,0.
Vasaskolan erbjuder fyra studieförberedande program:
1. Naturvetenskapsprogrammet
2. Samhällsvetenskapsprogrammet
3. Estetiska programmet
4. Vasa International School
Naturvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program som syftar till att
utveckla kunskaper om livets villkor och om sammanhangen i naturen, förmågan att
använda matematik i naturvetenskapliga, andra problemställningar, förmågan att se
sambanden mellan naturvetenskap och andra vetenskaper och ett vetenskapligt
förhållningssätt. Inom programmet finns de tre nationella inriktningarna: matematik
och datavetenskap, miljövetenskap och naturvetenskap.
Samhällsvetenskapsprogrammet är även detta ett studieförberedande program som
syftar till att utifrån humaniora och samhällsvetenskap utveckla kunskap om
människors villkor och verksamhet, lära sig hantera redskap att formulera, analysera
och lösa problem inom flera ämnesområden, att förstå sambanden mellan ekonomi,
humaniora och samhällsvetenskap och andra vetenskaper och göra detta på ett
vetenskapligt förhållningssätt.
Estetiska programmet är ett studieförberedande program som ska ge grundläggande
kunskaper inom kultur och estetik, kunskap i förmågor till skapande, inlevelse och
uttryck och vana att möta, uppleva och analysera uttryck inom olika konstarter. Det
finns fem inriktningar på programmet, fyra nationella och en lokal: bild och
formgivning, dans, musik, teater och cirkus.
Vasa International School är inom naturvetenskapsprogrammet och
samhällsvetenskapsprogrammet benämningen på de internationella profilerna. I och
med de internationella profilerna får eleverna samma behörighet till högre studier som
de som läser naturvetenskapsprogrammet eller samhällsvetenskapsprogrammet.
Vasaskolan erbjuder även Spetsutbildningar som är fantastiska möjligheter för den
elev som vill gå lite längre. Vasaskolan kan erbjuda en elev som är intresserad av
humaniora, naturvetenskap och matematik en chans att fördjupa sina
specialintressen.41

41

http://gymnasieskolan.gavle.se/gp/gp_sida.aspx?id=7660
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4.1.3. Statistik gällande marknadsandelar
Enligt statistik har de olika kommunala gymnasieskolorna i Gävle cirka 85 %42 av
marknaden och målgruppen. John Bauer har cirka 13 %43 och Vasaskolan har cirka 26
%44 av marknaden.
Siffror på intaget läsåret 2009/2010;
Intagna kommunala gymnasieskolor
Intagna Vasaskolan
Intagna fristående gymnasieskolor
Intagna John Bauer

1 318
394
221
195

Siffror på intaget läsåret 2008/2009;
Intagna Vasaskolan
Intagna John Bauer

359
196

Siffror på intaget läsåret 2007/2008;
Intagna Vasaskolan
Intagna John Bauer

360
198

Siffror på intaget läsåret 2006/2007;
Intagna Vasaskolan
Intagna John Bauer

321
148

Siffror på intaget läsåret 2005/2006;
Intagna Vasaskolan
Intagna John Bauer

273
15045

42

Intagna kommunala gymnasieskolor (1318) / Intagna kommunala gymnasieskolor (1318) + Intagna
fristående gymnasieskolor (221) = ca. 0,8564
43
Intagna Vasaskolan (394) / Intagna kommunala gymnasieskolor (1318) + Intagna fristående
gymnasieskolor (221) = ca. 0,256
44
Intagna John Bauer (195) / Intagna kommunala gymnasieskolor (1318) + Intagna fristående
gymnasieskolor (221) = ca. 0,1267
45
Karin Carlsson, Planeringssekreterare Utbildning och Arbete Gävle
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4.2. Varumärken – definitioner, utveckling och marknadsföring
4.2.1. Definition - varumärket Vasaskolan
Att tänka i termer som att gymnasieskolan Vasaskolan skulle ha ett varumärke har
Hans Hultin, rektor på Vasaskolan, och ledningen inte gjort länge. Tidigare, om man
ser i ett historiskt perspektiv, har deras mål varit att tillhandla en utbildning som
passat de elever som sökt sig till skolan. Det fungerade bra för Vasaskolan men de
senaste åren har de börjat orientera sig mera på marknaden för att nå elever som kan
söka till den nämnda gymnasieskolan. Denna orientering beskriver Hans som en
förskjutning av varumärkets bild. Konkurrenssituationen på skolmarknaden är inte
den enda anledningen till denna förskjutning. Det har även skett en förändring av
inställningen inom offentlig verksamhet som har påverkat utvecklingen och som är en
anpassning till skolans verksamhet. Detta förändringsarbete har, enligt Hans, varit
aktuellt ett par år, cirka fem till sju år (se över antal år), och har påskyndats på grund
av konkurrenssituationen. I och med denna förändring har Vasaskolan börjat arbetet
med att definiera målgrupper för att skapa en intressant utbildning riktade mot dessa
målgrupper. Denna förändring har inte skett genom formell undersökning utan är,
uppfattar Hans, gjord utifrån egna erfarenheter samt diskussioner på arbetsplatsen. 46
Allmänt anser Ann Catrin Johansson (Informationschef/Utbildningsledare på Gävle
kommun med ansvar över de kommunala skolorna) att Vasaskolan har ett mycket
starkt varumärke. Skolan har funnits i över 450 år, har bra resultat och hela
kommunen känner till Vasaskolan som ett etablerat varumärke. De andra två
kommunala skolorna är även de etablerade, funnits länge och finns i medvetandet hos
målgrupper. Men Ann Catrin anser att Vasaskolan har en mer utvecklad profil och
sedan konkurrenssituationen ökat har man arbetat ännu mer med profileringen.47
Peter Hasch, Ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden på Gävle
kommun, tror att varumärket förmedlar tradition, kvalité och kunskap. Dessa är de tre
orden som han spontant förknippar med Vasaskolan, och det grundar sig troligen i att
de arbetar mycket med kvalité och att dessa ledord ska uppmuntra elever att välja
Vasaskolan. De marknadsför inte traditionen, kvalitén och kunskapen via annonser,
då det inte går att göras på ett bra sätt, det är istället eleverna själva som förmedlar
vilka kvalitéer som skolan har. 48
Christina Lindström, Studievägledare på Vasaskolan, beskriver definitioner av tre av
Vasaskolans värdeskapande egenskaper.
1. Väldigt engagerade och meriterade elever
Dock tror inte Christina att det är Vasaskolan som gör målgruppen engagerad och
meriterad, eleverna är engagerade när de kommer till skolan. Något som stödjer detta
är genomsnittet för betygen på Vasaskolan som ligger högre än riksgenomsnittet.
Eleverna väljer ofta utbildning efter intresse, det påverkar valet och är utbildningen
rolig överbrygger det ofta tråkigheter.
2. Grundlig bredd och fördjupning, samt kunskaps- och familjetradition
46

Hans Hultin, Rektor Vasaskolan
Ann Catrin Johansson, Informationschef/Utbildningsledare Vasaskolan
48
Peter Hasch, Ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Vasaskolan
47

20

SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
Vasaskolan erbjuder en stor bredd av kurser men även möjligheter att fördjupa sig
inom många områden i och med skolans fördjupningskurser. Ett exempel är inom
matematik där Vasaskolan har ett antal både bredd och fördjupningskurser och inte
bara de kurser som med automatik ingår i programmet. Även en kunskapstradition
och en tradition inom familjen kan, enligt Christina, påverka valet, då föräldrar, moroch farföräldrar kan ha gått Vasaskolans utbildningar och därmed kunnat förmedla ett
positivt varumärke till barn och Vasaskolans övriga elever. Christina anser att de ”på
så sätt så åker snålskjuts.”
3. Trovärdighet
Christina tror att trovärdighet är viktigt. Det är viktigt att de menar vad de lovar, att
vad de säger stämmer med det erbjudande som Vasa utlovat. Ett exempel är hur
Vasaskolan bjuder in föreläsare i de olika ämnena som kan ge en trovärdig och riktig
bild av verkligheten.49
Varje kommunal gymnasieskola har en varumärkesdefinition, Ann Catrin beskriver
även denna definition som ledord, varje skolas definition är uppbyggd med två
beskrivande ord och Vasaskolans ord är tradition och utveckling.50
4.2.2. Utveckling och marknadsföring för varumärket Vasaskolan
Vasaskolan har, enligt Hans, tidigare inte utvecklat varumärket utan han tror att de har
haft och fortfarande har en stark ställning och ett starkt varumärke. Den gävlebo som
har en relation till skolan har, enligt Hans, en bra uppfattning och en bra association.
De har arbetat med är att utöka vad skolan står får. Tankarna kring varumärket finns i
medvetandet men de agerar inte konsekvent i alla delar och de använder inte en
speciell strategi. Det handlar mer om vilka bilder som Vasaskolan visar upp, vad
hemsidan speglar för bild, vad tryckta material framhäver, vilka tankar som mötet
med skolan ger samt vad övrig exponering i media visar.
Om fem till sju år har Vasaskolan som mål att fortsätta stå på stark grund trots
svårigheterna med stort elevtapp. Skolan och dess varumärke kommer att stå inför en
prövning i och med en förändrad konkurrenssituation. Det är då viktigt att vara väl
representerade, att arbeta mycket med marknadsföring och att stå för vad de
framhåller för att inte missbruka förtroenden. Dagens elever och föräldrar är mycket
mer alerta och kräver resultat och kvalité, det finns alltid en tilltagande
medvetenenhet och rörlighet om skolorna inte håller vad de lovar. Vasaskolan måste
fortsätta jobba med kvalité i vardagen, i deras utbildningsutbud, i vad de står för och
erbjuda mervärden om de ska kunna stå stabila i framtiden. 51
De strävar efter att målgruppen ska se dem som en attraktiv utbildningsplats som
tillgodoser kunden med attraktiva utbildningsvägar. De strävar efter att erbjuda
intressanta profiler och mervärden så som nationella utbildningsvägar. De strävar
även efter att skapa en intressant utbildningsmiljö med värden som står utanför de
olika programtjänsterna. Dessa mervärden är värden som Vasaskolan kopplar till sitt
varumärke och som ska göra skolan attraktiv för eleverna i situationen då de ska välja
en utbildningsväg. De mervärden som erbjuds eleverna utanför programutbudet är
49

Christina Lindström, Studievägledare Vasaskolan
Ann Catrin Johansson, Informationschef/Utbildningsledare Vasaskolan
51
Hans Hultin, Rektor Vasaskolan
50
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viktiga för Vasaskolan att visa för målgruppen, det är essensen för vad skolan står för
och deras själ. Det är ett par olika områden som Hans vet att elever uppskattar och
därför arbetar de för att visa upp dessa i olika sammanhang. Dessa värden har att göra
med elevsociala frågor, skolans atmosfärer, föreningslivet på skolan och som är
områden som Hans vet har stor betydelse. Andra faktorer som klimat och relationer
mellan personal och elever påverkar dessa värden. Hans beskriver klimatet på skolan
som ”avspänt men seriöst.”52
För att förmedla varumärket ”Vasaskolan” använder de olika medier, enligt Ann
Catrin. Ett av dessa är en informationsstrategi som utvecklades för en tid sedan och
innan friskolor och den konkurrenssituation som finns idag. Denna strategi skapades
då man hade ansvar att informera om de olika skolorna och de olika programmen
inför valet. Eleverna skulle välja ett program och utan information var valet svårt.
Idag har det dock tillkommit marknadsföringsinslag som påverkar
informationsstrategin.
Ann Catrin arbetar förutom med informationsstrategin med programväljaren som är
en omfattande katalog som innehåller det utbud som de olika skolorna erbjuder.
Denna skapas och ansvaras av SSA-sekreteraren i sin roll som samordnare för
studievägledarna i kommunen. Man har även personliga möten med grundskoleelever
och öppet hus där man kan lyssna till och prata med elever och lärare. På
Polhemskolan genomförs även varje år en kväll där alla kommunala skolorna visar
upp sitt utbud. Detta är stommen i informationen men marknadsföringsinslagen har
med tiden påverkat denna stomme till att bli en mer skarpare, tydligare och mer
profilinriktad information där budskapet är mer inriktad på att visa hur bra skolan är.
Hon vet med säkerhet att kvällarna med öppet hus är mycket populära och en stor
påverkande faktor i elevernas val. De förespråkar att eleverna ska ta med föräldrarna
som är Vasaskolans sekundära målgrupp. Även på bussarna i Gävle finns kampanjer
relaterad till Vasaskolan, samt utomhus där elever och föräldrarna kan se budskapet.
De undersöker inte marknaden. Kanske hade de gjort detta om de valt att rikta sig mot
riksintag, men som det är idag är det inte värt att lägga skattepengar på onödiga
undersökningar. 53
Den bästa marknadsföring som Vasaskolan kan få är dock inte de nämnda strategierna
eller medierna, utan vad eleverna säger själv om den egna skolan och vad de anser
skulle kunna förbättras. För att bygga ett så starkt varumärke som möjligt har de den
senaste tiden arbetat med att systematiskt kontrollera hur elever uppfattar skolan och
inom ekonomiska ramar försökt att rätta till sådant som varit mindre uppskattat. 54
En del av Vasaskolan heter Vasa International School och det är ett registrerat
varumärke som är en del av utbildningsutbudet. Denna internationalisering har funnits
ett flertal år på Vasaskolan men har fått en tydligare struktur och har utvecklas
mycket med åren.55

52

Hans Hultin, Rektor Vasaskolan
Ann Catrin Johansson, Informationschef/Utbildningsledare Vasaskolan
54
Ibid.
55
Hans Hultin, Rektor Vasaskolan
53
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4.2.3. Definition - varumärket John Bauer
Varumärket och hur det är uppbyggt sker på nationell nivå och John Bauer är relativt
styrda när det gäller vad som de får och inte får göra. ”Upptäck, Uppnå” är det
nationella budskapet som är utformat att genomsyra hela organisationen. Det lokala
John Bauer får inte ändra något i själva upplägget på bland annat det tryckta
materialet men själva texten får de inom ramar forma för lokal anpassning. Men just
det första intrycket ska vara enhetligt över hela Sverige. 56
Enligt Camilla Danielsson, Marknads- och kommunikationschef för John Bauer
Organization, arbetar skolan mycket med att upptäcka elevers specifika förmågor för
att hjälpa dem att nå upp till sina mål. Dessa ord hänger starkt ihop med deras
pedagogik och entreprenöriella lärande. På grund av denna tanke har de utformat sin
officiella slogan; ”Upptäck, uppnå”.57
Tre ord som beskriver John Bauer skulle vara enligt rektor Göran Larsson och studieoch yrkesförberedande (SYO) Eva Hansson;
1. Trygghet
2. Närhet
3. Verklighet
4.2.4. Utveckling och marknadsföring för varumärket John Bauer
Det är stora avstampet för varumärket ”John Bauer” togs 2005-2006 när de gjorde en
stor förändring i varumärkesarbetet och en kommunikativ plattform skapade en ny
grund för skolan. Det var då deras motto, symbol, programlogotyp och koncept
utformades till innehållet i varumärket. Det är därifrån de utgår när de utvecklar
erbjudanden och kurser. Framförallt handlar det i dagsläget om att öka kunskaperna
om eleverna som målgrupp. Elevernas kunskap om varumärke, enligt Camilla, visar
hur starkt det är utifrån ett nationellt perspektiv. På sikt går det kanske att bryta ner
det på en lokal nivå, som till exempel visar hur stark John Bauers är som varumärke i
Gävle. Skolan kommer att arbeta mycket med att samla in information om image och
profil och hur väl de överensstämmer med vad som erbjuds.
Marknadsföring av skolans tjänster och deras varumärke är något som John Bauer har
arbetat med, enligt Göran och Eva, i cirka två år. De första åren på orten behövde de
inte bekymra sig angående marknadsföring och varumärken. Då fanns det mycket
elever och ett litet utbud vilket gjorde att de fick elever som sökte sig till skolan. Efter
ett par årskullar byggde de upp ett gott rykt som hjälpte tillströmningen av sökande.
Samma goda rykte har skolan än idag men konkurrensen blir hårdare och hårdare. Det
som de försöker särskilja med deras program i förhållande till andra skolor är att de
arbetar mycket verklighetsnära. Det har skapat ett arbetssätt som minskar skillnader
från gymnasiet till högskolevärlden eller från gymnasiet till arbetslivet, ”skolan blir
ingen vallgrav”. 58
”Öppna hus” är en marknadsföringsteknik som fungerar mycket bra i Gävle. Det
fungerar inte i hela riket men i Gävle finns en kultur som skapar ett intresse för öppna
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hus. John Bauer gav förslag på att ha ett öppet hus för alla fristående
gymnasieskolorna vilket innebär att sökande elever som reser långt slipper åka fram
och tillbaka flera gånger. Göran anser att skolan vill ha ett gott samarbete med de
kommunala skolorna men de har uppfattat att eventuella samarbeten inte ligger på
skolornas bord att besluta kring utan det ligger på politisk nivå. Alla olika aktörer
innebär ett större utbud för eleven och vad John Bauer står för är en valfrihet för
eleven och ett val som gör att eleven kan välja en skola som bäst passar deras behov
och intresse. Göran säger sig vara mycket imponerad av de kommunala skolorna, men
hävdar även att de arbetar på ett annat sätt. För om man tar bort alla friskolor och
endast erbjuder kommunala skolor har man gått tillbaka och försämrat för eleverna.59
Lokalt arbetar de med marknadsföring genom olika medier och i pressen försöker de
väcka intresse med hjälp av pressmeddelanden samt att Internet används mycket. De
strävar efter att eleven ska finna dem intressanta, sedan gå hem till sina förmyndare
och berätta om deras intresse. I denna situation ska John Bauer redan finnas i
förmyndarens referensram, för om förmyndaren inte vet något om skolan har de
eventuellt tappat en elev på grund av kunskapsbrist. De arbetar både med eleverna
och deras förmyndare/föräldrarna i och med detta.60
Under oktober och november sker den mesta marknadsföringen och rekryteringen.
För att öka kunskapen om skolan anordnar skolan en tjejkväll där de bjuder in tjejer
och deras mödrar. Skolan försöker att locka och hitta någon förälder som visar
intresse. På deras öppna hus är föräldrarna mycket representerade och intresset verkar
stort. De allra flesta är positiva och fäller kommentarer som att skolan är fin och ”…
tänk om man själv kunde välja något sånt här när man var ung”.61
Eva anser att John Bauer skiljer på den inre (elever och föräldrar) och den yttre
marknadsföringen (bland annat press och tryckt material) och de anser att den inre
marknadsföringen är viktigare än den yttre. För om eleverna går ut missnöjda och
sprider det vidare får inte skolan några sökande. Detta är mycket troligt då en
undersökning gjord av John Bauer, visar att majoriteten av de elever som söker sig till
skolan har blivit rekommenderad av vänner.62
John Bauer bedriver även sommarskola för flickor i årskurs åtta. Detta är något som
de skulle vilja utveckla, exempelvis genom att även innefatta pojkar i årskurs åtta. Där
möter de målgruppen tidigare än vad de tidigare gjort vilket gör att de önskar placerar
sig i målgruppens medvetande ett år innan de väljer. Självklart prioriteras även niorna
som första målgrupp men med en starkare konkurrens på marknaden tror Eva att man
måste börja titta mer på årskursen innan nian. Detta är ett sätt att nå den kommunala
grundskolans elever som John Bauer inte har någon annan möjlighet att nå.63
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4.3. Varumärkesbyggnad med hjälp av hopp och förväntningar
4.3.1. Vasaskolans varumärkesbyggnad med hjälp av hopp och förhoppningar
Förtroende för Vasaskolan tror Hans byggs upp i och med kvalité i vardagen. Det
handlar om att de på olika sätt försöker utgå från elevernas tankar om en bra skola och
deras mål med utbildningen.64
Tidigare har trender påverkat elever att söka fristående gymnasieskolor men idag
anser Ann Catrin att trenden vänder och att elever vänder tillbaka till den kommunala
skolan. Vissa program har det svårare med sökande elever men på det stora hela står
sig Vasaskolan mycket bra i konkurrensen. För några år sedan då friskolorna kom,
med John Bauer i spetsen, var det nytt och spännande och det speglades i
förväntningarna hos eleverna. Men idag väljer många elever som kommer utanför
Gävle att söka sig till de olika friskolorna, för att komma till Gävle för att studera. 65
För att kontrollera hur målgruppen uppfattar Vasaskolan görs uppföljningar i form av
enkäter. Efter en termin genomförs ”Etta-enkäten” med de nya eleverna, där de får
beskriva bland annat hur de trivs, blir bemötta och ser på utbildningen. Detta ger en
bra beskrivning av målgruppens första uppfattning av Vasaskolan. Efter två år, i det
tredje året på skolan, görs ytterligare en enkätundersökning, som kallas ”Treanenkät”. När denna görs har eleverna haft mer tid att få erfarenhet av Vasaskolans
utbud och får då genom enkäten detaljerade frågor om trivsel, bemötande och
utbildningen generellt på ämnesnivå. Genom denna enkät får de tydliga svar på om de
har lyckats tillgodose deras behov och förväntningar. Då skolan har fått bra resultat på
dessa enkäter så anser Vasaskolan att de uppfyller målgruppens basbehov.
Dessa enkäter är, emellertid, inte offentliga i det anseende att det publiceras utanför
skolväggarna men dock tar hela lärarstaben och alla anställda del av informationen,
ända ner på kommentarnivå. Dock endast inom det ämne som är aktuellt för den
anställda, men alla har en möjlighet att se alla resultat. De kan då följa utvecklingen år
från år, om det blivit sämre/bättre och så vidare. Men denna information används inte
i marknadsföringssyfte utan används som grund för skolans förbättringsarbete.66
Tre ord som respresenterar Vasaskolan är enligt Hans;
1. Kvalité i vardagen
2. Internationella profiler
3. Internationella kontakter67
4.3.2. John Bauers varumärkesbyggnad med hjälp av hopp och förväntningar
Göran anser att ”…kom hit och få en gratis dator och ha kul” tyvärr är något som
många tror är ett sätt för dem att marknadsföra sig. Men, går John Bauer in och
hävdar detta blir inte elever kvar länge. De har lärt sig att de måste vara tydiga med
bilden som de målar upp av skolan. Elevernas förväntningar ska stämma med vad
skolan kan erbjuda och detta kräver tydlighet i erbjudanden.. Ett exempel är då de
tydligt beskriver hur det är att pendla från södra Hälsingland till John Bauer, vilken
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tid det tar och vad för alternativ man kan ha. Att kunna erbjuda rätt och aktuell
information hjälper eleven i sitt val och i att bilda förväntningar. För några år sedan
fick John Bauer dålig publicitet på grund av att de erbjuder dator som hjälpmedel i
skolarbetet. Då kritiserades de för att använda lockvaror för att få elever att söka till
skolan. Idag gör kommunen likadant så nu är det inte lika kontroversiellt. Datorn är
ett hjälpmedel som betonar verkligheten på en arbetsplats. Nästan ingen arbetsplats är
idag utan en dator och John Bauer strävar efter att ge eleven kompetensen att agera på
en arbetsplats och då är datorn ett mycket viktigt redskap. Marknadsföring i all sin ära
men den bästa och mest trovärdiga budskapet anses vara en nöjd elev som har fått
sina förhoppningar fyllda.68
Camilla tror att gymnasievalet är ett av de största valen som ungdomarna någonsin
gjort i sitt 15-16 åriga liv. Helt plötsligt ska de välja något de vill hålla på med och
inrikta sig mot något som är avgörande för framtida yrkesval. De här förväntningarna
är jättehöga hos eleven och där är de viktigt att John Bauer i sin marknadsföring
kommunicerar det som de sedan levererar så eleven inte går in med någon slags
förväntan, eller bild av, vad man får. Eleverna har stora krav på skolan och dess
medarbetare att faktiskt leverera den kvalitén och produkt/tjänst som de sökt till. De
arbetar med kvalitetsfrågorna internt på varje skola så att eleverna är nöjda. Nöjda
elever genererar fler elever, enligt Camilla, man kan inte sälja allt med mördande
reklam och man ska inte heller göra det.69
4.3.3. Elevers förväntningar på Vasaskolan/John Bauer
Förväntningar innan eleven påbörjade utbildningen;
Skola
Ja
Nej
Vet ej
Vasa
21
4
John Bauer
16
9
Uppfyllde Vasaskolan eller John Bauer dessa förväntningar;
Skola
Ja
Nej
Vet ej
Vasa
23
1
1
John Bauer
21
3
1
4.4. Konkurrenssituationer
4.4.1. Konkurrens ur Vasaskolans perspektiv
Genomsnittsskolan i Sverige är på 400 elever och Vasaskolan är mycket större, och
det innebär att skolan står sig både storleksmässigt och varumärkesmässigt, enligt
Hans, han anser att detta kan komma att bli viktigt i och med elevbristen.70
Vasaskolan känner av konkurrensen som finns på dagens marknad och Hans anser att
alla skolor inom Gävleborgs län känner av den. De har känt av konkurrenssituationen
och fått bemöta den på sådana sätt att de har tvingats att vara mer kreativa och
samtidigt aldrig släppa kvalitén i vardagen. Hans ser detta tvång till att vara mer
kreativa och att utveckla mervärden till något positivt. De har blivit duktigare på att
visa för målgruppen vad Vasaskolan står för. Men konkurrenssituationen har påverkat
68
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Vasaskolan och alla andra skolor, de arbetar mycket mer med marknadsföring,
hemsida, externa möten, medieexponering och att finnas med i olika sammanhang än
tidigare. De är måna om att ha bästa möjliga möte med alla som kan ha någon
betydelse för skolan. Deras viktigaste kontakt är eleverna men alla som har något
intresse i skolan är viktiga och föräldrar till blivande och befintliga elever är mycket
viktiga. Detta är en del i den vardagskvalité som Hans värdesätter högt.71
När kritik har riktats mot kommunens ovilja att samarbeta med friskolor och att
försvåra friskolors arbete besvarar Peter detta med; när Riksdagen fattade beslut om
att fristående skolor ska finnas var det med motivet att konkurrens skulle råda.
Eleverna skulle få större valmöjligheter och konkurrensen skulle höja kvaliteten i alla
skolor. Gävle kommun har valt att följa skollagen. Det finns i dag fler skolor att välja
mellan som också har samma utbud av program. Om konkurrens ska råda är det inte
rimligt att dela upp utbildningar mellan kommunens skolor och de fristående skolorna
på grund av att då försvinner elevernas möjligheter till fler val. Däremot är det
angeläget att aktörerna samarbetar på områden där det är möjligt. Ett sådant exempel
är gymnasieintagningen där kommunen sköter detta åt alla fristående gymnasieskolor.
Kommunens Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden har, enligt lagstiftningen,
ansvaret för de kommunala gymnasieskolorna. De fristående skolorna har ett uppdrag
direkt från staten där kommunens enda roll är att betala ut bidrag samt ha möjlighet
till insyn.
När det gäller kritiken att fristående skolor har problem med att komma in på
kommunala grundskolor vill Peter påpeka att det inte är samma nämnd och
förvaltning som ansvarar för dessa och att samma problem finns för de kommunala
gymnasieskolorna på vissa grundskolor.72
Konkurrenssituationen är anledningen till varför Vasaskolan idag utvecklar
varumärket, kvalitetstänkandet och behovet av att få varumärket att synas tydligare.
Sen tror Peter dock inte att det påverkar hur de arbetar. De arbetar fortfarande med
öppna hus, information till eleverna och ger elever chansen att föra en diskussion med
andra elever. Men de har inte fallit i gropen då man börjar ge bort saker för att locka
och påverka elevens val. Detta är något som inte borde förekomma, enligt Peter.
Tyvärr anser han att konkurrenter tidigare har använt sig av dessa metoder. Ett
exempel är Thorens Business School som vid starten använde erbjudande om
konserter för att fånga elevernas intresse.73
4.4.2. Konkurrens ur John Bauers perspektiv
John Bauer har ett arbetssätt som ser ut ungefär som det verkliga livet, det är där
blockläsningen, ämnesintegreringen, projektarbetsformen kommer och sen vill de
påvisa att den utbildning de erbjuder leder till antingen till fortsatta studier eller till
arbete. Ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna är John Bauers arbetssätt, vilket
genom åren har utvecklats till dagens entreprenöriella lärande, en helhetssyn där man
helt enkelt ska försöka få eleven att brinna själv. De vägleder eleverna när de söker
sina kunskaper istället för att trycka dem framför sig mot kunskapen. Enligt Göran
arbetar John Bauer med att bygga in trygghetsfaktorn i varumärket genom att vara
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nära eleverna via mentorer och elevstöd, vilket resulterar i att eleverna känner sig
sedda.74
John Bauers marknadsandel i länet ligger på cirka fem procent. I Gävle tror Göran att
de har cirka 12 procent av kommunens ungdomar efter att ha tagit hänsyn till elever
som kommer utanför länet. Det innebär att 2015 när elevtappet är som störst och de
behållit samma procenthalt av Gävles ungdomar har de tappat 170 elever och det är
en stor förlust. För att skolan inte ska minska krävs en ökning av sökande ungdomar
från Gävle på cirka 23 procent och detta är en problematik som måste lösas inom de
närmsta åren.75 Samtidigt etableras det fler friskolor på marknaden vilket breddar
utbudet och bjuder på en större utmaning till de tidigare etablerade skolorna.76
Det elevtapp som finns på skolmarknaden i Gävle idag har redan grundskolorna känt
av och om man ser hur dessa grundskolor har tacklat problemet har bidragit till att alla
aktörer kapprustat. Detta innebar att alla tar i ordentligt för att behålla eller öka
marknadsandelarna utan att samarbeta vilket innebär att vissa skolor tar skada i
processen. I och med detta har de kommunala skolorna fått stora problem och tyvärr
varit tvungna att lägga ner skolor och omstrukturerar. Det är då Göran anser att man
ser effekterna av kapprustningen istället för dialog och samverkan. Göran påtalade
detta till kommunen då han såg denna utveckling på gymnasieskolornas marknad och
han anser att det är fullständigt slöseri med skattemedel att agera på sådant sätt.77 För
att undvika denna kapprustning och svårigheter i och med elevtappet har John Bauer
börjat etablera samarbete med de övriga friskolorna. Tyvärr tror dock Eva, att
samarbetet kommer att öka distansen mellan friskolorna och de kommunala skolorna.
Detta anser hon är olyckligt, men de står i en situation där de inte har haft något annat
val.78
De olika aktörerna på marknaden inklusive John Bauer är mycket aktiva inom
kommungränsen, men de gränsande kommuner har de inte arbetat med ännu mer än
vid ett fåtal tillfällen. Detta kommer att vara deras nästa geografiska områden att
arbeta med. Där tittar de på arbetsformen där de kan visa tjänsterna och erbjudandet
på andra orter som till exempel södra Hälsingland och Uppland. Detta arbetar de med
och kommer att fortsätta att utveckla inom de närmsta tre åren för att lösa problemet
med elevtappen.79 Men i och med arbetet med att lösa elevtappet måste de arbeta med
hur de beskriver skolan, för ju tydligare de är i informationen, hur deras arbetssätt och
hur skolan fungerar desto mindre risk för avbrutna studier för eleven är det.80
Camilla ser egentligen enbart fördelar med att fristående gymnasieskolor finns på
skolmarknaden av den anledningen att eleverna har fler möjligheter att välja en
utbildning. Om man går tillbaka i tiden till när det på flera orter endast fanns
kommunala alternativ har fristående gymnasieskolor öppnat upp möjligheter för
elever att kunna välja då en sorts skola inte passar alla. John Bauer passar heller inte
alla och ska inte göra det heller utan de har, enligt Camilla, en speciell pedagogik.
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Attraheras man av den är John Bauer rätt val. I och med att John Bauer med sina 27
skolor runt om i Sverige ofta är det alternativa valet till den kommunala
gymnasieskolan, gör det extra viktigt att bygga bra relationer till eleverna och ha en
bra marknadsföring.81
Friskolor är ett relativt nytt fenomen på marknaden och från början betraktades
friskolorna som någonting udda och suspekt. Den kommunala skolan såg, enligt
Göran, friskolorna som en katt bland hermelinerna. Idag finns det många fler aktörer
men John Bauer har funnits på marknaden längst tid och de har hunnit arbeta in sitt
namn och skapat en förståelse hos målgruppen att de är seriösa. Även
samarbetsklimatet på marknaden blir lättare och lättare, hårdnar konkurrensen om
eleverna. Detta gör att samarbetsklimatet mellan friskolor och kommunala skolor
inom Gävle kommun fortfarande är icke-existerade. Kommunen vill inte ha ett
samarbete utan vill profilera distansen mellan de två olika skolformerna mer tydligt.
John Bauer har erbjudit de kommunala skolorna samarbetsmöjligheter. Senaste
försöket var ett förslag om en gemensam mässa med alla friskolor och alla
kommunala skolor vid ett och samma tillfälle för att visa för målgruppen vilket utbud
som finns.
Eva hävdar även att varken hon eller någon annan representant från en fristående
gymnasieskola får rekrytera elever på de kommunala högstadieskolorna. De är inte
välkomma in men de säger sig veta att kommunala skolor har den möjligheten. Elever
i dessa kommunala grundskolor får ledigt för att besöka ett kommunalt program under
en eller två dagar i årskurs nio, men samma elever får aldrig åka och besöka en
friskola under de nämnda två dagarna.82
För att lösa samarbetsproblemet har de haft möten med kommunledningen på
skolsidan, Barn och Ungdomsförvaltning, där de har påtalat att för elevens bästa
måste vara viktigare än konkurrenssituationen. Som det ser ut idag, anser Göran, att
detta ligger lite i skymundan och att programmen ligger på varandra och resulterar i
att de konkurrerar med samma utbud och inte har någon kunskap i hur andra aktörer
kommer att handla. Det kanske vore ganska bra för skattebetalarna om de olika
aktörerna pratar om vad framtiden kan komma att innebära. De vet att elevkullarna
minskar och kan man ha en dialog kring problematiken kanske man istället för att
knäcka varandra kan samarbeta. Även detta har John Bauer tagit upp på nämnda
möten men det har inte fallit i god jord ännu.83
”Men nu finns det friskolor på marknaden så varför inte göra det bästa av det?”84
Göran uppfattar detta som att John Bauer sträcker ut en hand för att kunna samarbeta
men att den inte motas. Göran anser att i och med att skattemedel finansierar stora
delar av skolmarknaden borde det finnas ett behov för fler samarbeten med resurserna
som finns. Speciellt inför marknadens stora prövning med elevtappet fram till 2015 då
runt 25 procent elever försvinner.85
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4.4.3. Konkurrens ur andra aktörers perspektiv
Enligt Tomas Östlund, Biträdande rektor Sektor 1 (IVIK, TE, TPS) på
Polhemsskolan86 fungerar skolmarknaden som existerar inom Gävleområdet
acceptabelt. Dock kan marknaden uppfattas som orättvis i och med att det finns olika
förutsättningar för de olika aktörerna när det gäller möjligheter att erbjuda sina
tjänster till blivande elever. Fristående gymnasieaktörer har möjligheten att erbjuda
elevplatser till elever som reser till skolan och bor utanför länet och de kommunala
gymnasieaktörerna har endast möjligheten att erbjuda de elever som finns inom länets
gränser. För att kunna överbrygga det faktum att de inte har samma möjligheter,
menar Tomas, att en hög kvalité ger eleven en bra förutsättning på de kommunala
gymnasieskolorna.87
Skolmarknaden i Gävleområdet är, enligt Peter Eriksson, Business Manager på
Thorens Business School88, het och det råder brist på elever då det finns fler
utbildningsplatser än elever. Peter vid Thorens Business School anser, att för att klara
av denna svårighet krävs ett engagemang från deras sida att vara nummer ett inom det
segment på skolmarknaden som de verkar inom. Att ha en specifik status kommer att
ge dem de elever som de behöver, tror han. Men övriga aktörer har ett problem i och
med konkurrenssituationen och elevbristen.89
Även om Peter anser att de olika skolorna på marknaden inte är problemet finns det
vissa handlingar från bland annat Vasaskolan som visar på misskrediteringssyften
från skolorna. Vad Peter syftar på i exemplet med Vasaskolan är då det publicerats
falska uppgifter om Thorens Business School i deras elevtidning, i samma tidning
skriver även rektor Hans till eleverna90. Dock anser Peter att Vasaskolan är en bra
skola med en stark tradition och ett starkt varumärke.
Samarbeten mellan fristående och kommunala gymnasieskolor förekommer och ett
bra exempel är det länssamarbetet med teknikinriktning som bland annat
Polhemsskolan, Göranssonska skolan, Sandvikens kommunala gymnasieskola, John
Bauer i Gävle och andra aktörer från Bollnäs och Tierp genomför i dag. 91
Peter vill dock vara tydlig med att han inte anser att skolorna är det stora problemet
utan det tar stopp i kommunens förvaltningsnämnd och dess tjänstemän. När Gävle
kommun förhindrar de fristående aktörerna att delta vid öppna hus kan detta ses som
en ensidig bild av utbudet för eleverna. Enligt Peter, ger detta koncernfördelar som
hanteras av kommunen. Peters egna observationer visar att ju mer kommunen
försöker mörka och hindra fristående aktörers existens på marknaden, desto mer
intresserad bli de blivande eleverna.92
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Mer information om Polhemsskolan i appendix, intervju med Tomas Östlund
Tomas Östlund, Biträdande rektor Sektor 1 (IVIK, TE, TPS), Polhemsskolan
88
Mer information om Thorens Business School i appendix, intervju med Peter Eriksson
89
Peter Eriksson, Business Manager, Thorens Business School
90
Länkar till de artiklar som Peter hänvisar till,
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=360970 (fel i fakta angående lärartätheten)
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=395631
http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=360477 (Rektorns ord enligt Peter)
91
Tomas Östlund, Biträdande rektor Sektor 1 (IVIK, TE, TPS), Polhemsskolan
92
Peter Eriksson, Business Manager, Thorens Business School
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30

SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
4.5. Enkätundersökning
25 elever per skola (Vasaskolan och John Bauer) har besvarat enkäten vilket
resulterat i totalt 50 svar. Nedan presenteras en sammanfattad version av
undersökningen som underlag till analysen, hela finns i en längre version i appendix.
Vilken typ av gymnasieskola är bäst, enligt eleverna som besvarat enkäten;

Skola
Vasa
John Bauer

Vasaskolan
Kommunal
20
1

John Bauer
Friskola
Vet ej/Båda bra
1
4
24
0

Kände eleven som besvarade enkätundersökningen till skolan i grundskolan?

Skola
Vasa
John Bauer

Vasaskolan
Ja
25
19

John Bauer
Vet ej

Nej
6

Vad tyckte eleven som besvarade enkätundersökningen om skolan i grundskolan;

Skola
Vasa
John Bauer

Vasaskolan
Mycket bra
6
2

Bra
8
6

Ok
7
5

John Bauer
Dålig Mycket dålig
2
2
4
3

Ej åsikt
4

Tyckte eleven som besvarade enkätundersökningen att Vasaskolan kan ge en bra
utbildning;

Skola
Vasa
John Bauer

Vasaskolan
Ja
25
3

Nej

John Bauer
Vet ej

18
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Tyckte eleven som besvarade enkätundersökningen att John Bauer kan ge en bra
utbildning;

Skola
Vasa
John Bauer

Vasaskolan
Ja
25
21

John Bauer
Vet ej

Nej
4

Elever som besvarade enkätundersökningen skrev ner tre ord som beskriver
Vasaskolan;
Elever från John Bauer beskrev Vasaskolan;
Lame, kass, tråkig, lite som grundskolan, tråkiga, tråkig, omodern, glömd, tråkiga,
dåliga på marknadsföring, inte yrkesförberedande, grå, dåliga lärare, Vasa, skola,
glömd, plugghästar, nördar, emo, tattare, nördar, emo, estet och tråkig, annorlunda,
fin, gammal, gammal, oansvariga, kulturella, tråkig, gammal, estet, gammal,
oansvariga, tråkig, tråk, estet, gammal, sämst, dålig, emo, ok.
Elever från Vasaskolan beskrev Vasaskolan;
Mysig, bra, avslappnad, esteter, härlig, café, esteter, personlighet, kärlek, avslappnad,
seriöst, bra, passion, kärlek, vänskap, estetisk, kreativ, lärorik, indie, café, Hellström,
rolig, lärorik, glad, bra lärare, bra, lärorik, lugn, bra, unik, tråkig, vacker byggnad,
fina utbildningar, cool, elegant, stor, bra personal, lugn, jobbig, lärorik, fin
utsida/insida, bra lärare, bra stämning i korridorerna, lugn, bra, lärorik, bra, lärorik,
hård, cool, fin, spännande, vacker, graciös, stor, nostalgiskt, läroverk, skön, lärorik,
fräsch, bra.
Eleven som besvarade enkätundersökningen skrev ner tre ord som beskriver John
Bauerskolan;
Elever från John Bauer beskrev John Bauer;
Slapp, bra, rolig, grym, unik, rolig, episk, datorer, skoj, bra bäst, rolig, ”better then
best”, udda, roligt, intressant, bäst, modern, unik, modern, fräsch, trevlig, bra, snygg,
rolig, slapp, bra, rolig, datorer, dålig luft, ok, roligt, bra, lärorikt, udda, trevlig, rolig,
nördar, bäst, modern, nytt, dator, nytt, spel, ”helt enkelt bäst”, igenkänd (på APU
osv), bra, rolig, ny, datorer, rolig, händelserik, modern, kul, bra, epic.
Elever från Vasaskolan beskrev John Bauer;
Konstiga, tråkiga, tråkig, otrevliga, dålig, ”en skitskola”, bra, lärorik, spännande,
modernt, mycket teknik, teknisk, modernt, datorer, ”Jävla skitskola”, datorer, teknik,
modernt, nytt, vitt, tekniskt, datorer, modern, datorer, slapp, nytt, tekniskt, låg
utbildning, modernt, fina tjejer, datorer, datorer, IT, friskola, modernt, nytt, datorer,
datanördar.
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Hade eleven som besvarade enkätundersökningen förväntningar på skolan innan
påbörjandet?

Skola
Vasa
John Bauer

Vasaskolan
Ja
21
16

John Bauer
Vet ej

Nej
4
9

Har skolorna uppfyllt dessa förväntningar;

Skola
Vasa
John Bauer

Vasaskolan
Ja
23
21

John Bauer
Vet ej
1
1

Nej
1
3

Vad tycker eleven om skolan?;
Elever från John Bauer svarade;
”Tycker inte att det är roligt i skolan, lär mig mer hemma än i skolan”, schemat,
”skolan är väl ok, som den alltid har varit”, ”skolan är ok, ligger lite långt från Sätra
bara”, dator, ”det är roligt”, ”modern och trevlig miljö”, bra lärare, ”mycket att höra”,
bra hjälp, ”allt är bra utom maten”, ”bra scheman, trevliga lärare med mera”, bra
lärare, ”Allt, det finns inget dåligt”, ”lär mig det jag vill för det mesta”, helheten, ”det
är som det är och man vill gå till skolan för att det är roligt”, lärarna, klassen,
datorerna, ”det är bra lärare”, ”allt är perfekt, enda som är dåligt är skolmaten”,
personal, elever, skolan, personalen och ”den är modern”.
Elever från Vasaskolan svarade;
”Trevliga lärare, mysig miljö, frän inredning, cool”, ”Det är bra stämning och alla kan
vara sig själv”, ”Bra lärare, breda linjer, bra skola allmänt”, bra lärare, ”allt är bra,
personalen är underbar, tjejerna är snygga”, bra lärare, läroriket, trevligt, chill, allt är
bra, ”allt är bra typ”, ”det är bra lärare men mycket plugg”, ”jag trivs jättebra! På
Vasa finns det sådan stor folkgruppsskillnad, och alla respekterar en för den man är!”,
lärarna, klasskompisarna, miljön, ”mycket bra, det är seriöst, jag trivs och bra lärare”,
”Lärarna och eleverna här är snälla, det finns nya datorer och bra arbetsmiljö, maten
är jättebra!”, ”den är stor och ger bra utbildning, de har bra lärare, bra mat och bra
ämnen”, ”den är cool”, ”varje dag är ett nytt äventyr, bra lärare och bra mat”, ”jag lär
mig mycket, har bra lärare men pressen är hög, jag är ofta stressad över skolarbetet”,
”den är mycket bra, för att den är lugn och jag lär mig mycket och har träffat massor
av nya kompisar”, ”det är bra personal och trevlig omgivning, seriöst och lärorikt,
dåligt är att det kan bli lite mycket läxor ibland och högt tempo”, ”att den är unik”,
”det är en normal skola, inget märkvärdigt och får en utbildning så att man kan plugga
vidare sedan bara”.
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5. Analys
Under detta kapitel analyseras den presenterade teorin med den insamlade empirin.
Meningen med kapitlet är att samla analyser som kan ge svar till
problemformuleringen och frågeställningarna.
5.1. Analysens upplägg
Utifrån studiens frågeställningar och det empiriska materialet har jag valt att lägga
upp analysen enligt följande struktur:
1. Skolornas varumärke – skapa en grund av kärnvärderingarna utifrån
representanters uppfattningar.
2. Varumärket som mentala kartor – kompletterar representanternas uppfattningar
med målgruppens associationer av varumärket.
3. Skolornas mantra – ett mantra grundat på både representanternas och
målgruppens uppfattning av varumärket.
4. Hur skolorna skiljer sig åt – Varumärkesbyggnad med hjälp av förhoppningar,
Points of Parity eller Points of Difference och BAV-matrisen. En jämförelse mellan
de olika skolorna.
5.2. Vasaskolans varumärke
Kotler och American Marketing Associations anser att ett varumärke kan bestå av ett
namn, en term, logo, symbol eller en kombination av alla dessa93. Syftet med dessa är,
enligt dem, att identifiera varor eller tjänster för en eller en grupp av säljare för att
skilja säljaren från mängden. I likhet med deras förslag kan Vasaskolans varumärke
identifieras utifrån deras definition. Grunden för Vasaskolans varumärke ligger just i
namnet Vasaskolan vilket, enligt Ann Catrin, representeras av tradition och
utveckling. Tradition innebär att skolan representerar uthålligt lärande medan
utveckling står för att de ändå följer den utveckling som krävs av den som lärosäte.
Utifrån Kotler kan sägas att anledningen till att ett varumärke skapas är för att placera
varumärket i en konsuments medvetande likt ett mantra vilket gör att konsumenten
identifierar varumärkes kärnvärderingar som också kan differentierar dem från
konkurrenterna94. För att skolan ska skapa ett starkt varumärke krävs att de lägger till
extra värden i tjänsterna för att skapa och behålla lojala kunder. Enligt
enkätundersökningen och de elever som studerar på Vasaskolan har varumärket
Vasaskolan bra lojalitet från eleverna i och med att de angav att de kände till skolan
redan i grundskolan, anser att de kan få en bra utbildning på skolan, att skolan har
uppfyllt deras förväntningar och att de anser att skolan idag är mycket bra.
Enligt Kotler ska ett varumärke leverera fem egenskaper (varans attribut, varans
fördelar, värderingar, kultur och personlighet95);
1. Varans attribut garanterar märket vissa egenskaper. Vasaskolans attribut är, enligt
Peter, att varumärket förmedlar tradition, kvalité och kunskap. Dessa egenskaper
ser han spontant är förknippade med Vasaskolan, och det grundar sig på att de har
en lång tradition av att arbeta med kvalité i lärandet.
93

Kotler (2004), s. 549 & Keller (2008), s. 2.
Kotler (2004), s. 282.
95
Ibid, s. 559.
94

34

SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
2. Varans fördelar. Grunden till varumärket ligger i namnet och enligt Christina, i
det faktum att skolan har funnits i över 450 år, har bra skolresultat och att
människor i hela kommunen känner till Vasaskolan.
3. Värderingar. Enligt Christina visar värderingarna att Vasaskolan har engagerade
och meriterade elever. Hon tror inte att det är Vasaskolan i sig som gör
målgruppen engagerad och meriterad, utan menar att eleverna är engagerade redan
när de kommer till skolan. Något som stödjer detta är att genomsnittet för betygen
på Vasaskolan ligger högre än riksgenomsnittet. Målgruppen väljer utbildning
efter intresse och ambitioner och det påverkar valet. Är utbildningen intressant
överbrygger det ofta de tråkiga inslagen som alltid finns. Enkätundersökningen
visar emellertid att eleverna på Vasaskolan anser att skolan har bra lärare, bra
utbildning och att det är en lärorik miljö. Det innebär att värderingarna bygger på
både intresserade elever, lärare, en bra utbildning och en bra skolmiljö.
4. Kultur. Vasaskolan respresenterar, enligt Christina, en kunskaps- och
familjetraditionskultur då Vasaskolan erbjuder en stor bredd av kurser men även
möjligheter att fördjupa sig inom många områden i och med fördjupningskurser.
Ett exempel är inom matematik där Vasaskolan har ett antal både bredd och
fördjupningskurser och inte bara de kurser som med automatik ingår i
programmet. Även en kunskapstradition och en tradition inom familjen kan, enligt
Christina, påverka valet, då föräldrar, mor- och farföräldrar kan ha gått på
Vasaskolan och därmed förmedlar ett positivt varumärke till barn och andra av
Vasaskolans målgrupp.
5. Personligheten. När man ber elever från Vasaskolan att beskriva varumärket
upprepas attribut som lärorik, bra lärare och stor skola vilket kan ses som att
elevernas personligheter överensstämmer med de attribut som skolan erbjuder och
de som efterfrågas av målgruppen. Då gynnar det Vasaskolan att koppla sådana
attribut till varumärket.
Vasaskolans varumärke kan utifrån Kotler och Kellers definition96 grunda sig på
namnet och överensstämmer med Hans, Christinas och Peters åsikter att det finns
inbyggt i namnet ”Vasaskolan” som en varumärkesgrund som representeras av
tradition och utveckling. Alla tre respondenter har hävdat hur viktigt det är för dem att
förmedla trovärdighet dvs att varumärket ska stå för ärlighet och därför är min
tolkning att det även ska finnas utrymme för ärlighet i varumärkesdefinitionen.
Vasaskolan
– tradition, utveckling och ärlighet.

96

Kotler (2004), s. 549 & Keller (2008), s. 2.
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5.2.1. Vasaskolans associationer - Mental karta
För att på ett tydligt beskriva de associationer som skolornas målgrupp, eleverna, har
kopplat till skolorna har dessa samlats i mentala kartor som visar skolan som
organisation och kultur/miljöperspektiv.

Figur 8. Mental karta över Vasaskolans organisationsassociationer. Källa: egen,
2009.

Figur 9. Mental karta över Vasaskolans kultur- och miljöassociationer. Källa: egen,
2009.
Ett starkt varumärke kan innebära flera konkurrensfördelar och ett högt
varumärkeskapital. Keller hävdar att det krävs fyra olika steg för att bygga detta
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starka varumärke och kapital. Första två stegen innebär att varumärket måste
identifieras i konsumenternas medvetande och samtidigt etablera varumärkets
innebörd i samma medvetande. Utifrån Vasaskolans varumärkes två mentala kartor
ovan framgår tydligt hur de har lyckats både bli ett starkt varumärke både vad avser
organisation, kultur och som skolmiljö.97
En mental karta är en visuell bild av hur konsumenterna ser på varumärke. Den ger,
enligt Keller, en visuell bild av hur konsumenterna ser på varumärket. För att
underlätta att varumärket finns i konsumenternas medvetande kan varumärket arbeta
fram ett par grund associationer. Dessa grundläggande varumärkesassociationer kan
identifieras genom att använda en strukturerad process. Första steget är att skapa en
mental karta som målar upp en detaljerad bild av varumärkets alla associationer och
gensvar från en speciell målmarknad. För att placera in ett varumärke i en mental
karta krävs fyra analyser som handlar om varumärkets identitet, mening, respons och
relationer.98
Vasaskolans varumärke är uppdelat på två mentala kartor av den anledningen att de,
enligt Keller, visar två sidor av varumärket. Min tolkning är att varumärkets identitet
och mening är mer hårda värden och varumärkets respons och relationer är mer mjuka
värden. Organisationen som rör den formella mer ”hårda” strukturen och kultur och
miljöer, som associerar till mer mjuka värden av hur skolan uppfattas. Genom
uppdelning av dessa båda associationer är det möjligt att se hur skolans
varumärkesidentitet, mening, respons och relationer ter sig för deras målgrupp.
Skolan kan sträva och anse vissa saker om deras varumärke men om associationerna
från målgruppen inte speglar dessa har de misslyckats och måste arbeta vidare.
Utifrån associationerna visar dessa att varumärkets identitet är Vasaskolan vilket är
tydlig i och med att ingen var osäker på vilket varumärke jag syftade på trots
begränsad information99. Min tolkning är att detta kan ses som ett fast värde och går
därmed att koppla till den mentala kartan om Vasaskolans organisation. Kartan visar
att där finns inga associationer som visar upp en otydlig bild av skolan men att det
finns rum för förbättring då en elev påpekar att skolan är dålig på marknadsföring.
Identiteten är dock präglad av att vara en bra skola då elever ger bra associationer till
bra lärare och utbildningar.
Vasaskolans mening om vad som är varumärket vilket jag tolkar går att hitta bland de
mjukare värdena i Vasaskolans mentala karta som rör kultur och miljö. Bland dessa
associationer är det vissa som förekommer oftare än andra vilket visar associationer
som förmedlar att Vasaskolan är lärorik men uppfattas som tråkig. Dock ger inte detta
hela bilden utan endast majoriteten. Skolan som varumärke anses även vara unik,
rolig och avslappnad.
Varumärkets respons och relationer är, enligt min tolkning, associationer som visar
både hur andra tänker, tror och känner sig relaterade till (tillhörighet) varumärket. Där
finns, enligt min tolkning, associationer som kan ses som både bra och mindre
åtråvärda som varumärkesassociationer. De mer åtråvärda associationerna är
97

Keller (2008), s. 33-35.
Ibid, s. 36.
99
Se enkätundersökningen i appendix för exakt text som gavs i samband med undersökning.
98
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emellertid flera vilket gör att Vasaskolan generellt av målgruppen kan anses ha bra
värden vad avser varumärkets respons och relationer men att det finns negativa
associationer som Vasaskolan bör vara medveten om, associationer som glömd,
tråkig, stressig och dålig på marknadsföring.
5.2.2. Vasaskolans varumärkesmantra
Enligt Keller är varumärkesmantras ett varumärkes hjärta och själ som består av tre
till fem ord som fångar själva kärnan och huvudtanken av varumärkes
positioneringen100. Detta mantra förmedlar vad varumärket vill åstadkomma och bör
accepteras av målgruppen. Jag utgår här från att mantrats kan identifieras genom de
associationer som finns i målgruppens medvetande och som de refererar till.
Det tredje steget (första två stegen innebär att varumärket måste identifieras i
konsumenternas medvetande och samtidigt etablera varumärkets innebörd i samma
medvetande) för att bygga starka varumärken består av att identifiera hur kunderna
har uppfattat varumärket. Jag anser att eleverna har uppfattat varumärket som en rolig
och lärorik gymnasieskola men med ett högt tempo, även de andra associationerna
från Vasaskolans mentala kartor visar hur de har identifierat varumärket.
Utifrån Vasaskolans varumärkesdefinition som jag tolkat består av tradition,
utveckling och ärlighet kan varumärkesmantrat, enligt mig, identifieras. Dessa
variabler kan kompletteras med två associationer som angetts av målgruppen och som
bekräfta definitionen. Min tolkning är att begreppet lärorik är den association som
saknas och som bygger på tradition, ärlighet och som representerar utveckling.
Vasaskolan

Känslomässig
Ärlighet och lärorik

Beskrivande
Traditionell

Funktionell
Utveckling

Vasaskolans varumärkesmantra
– Tradition, Utveckling Ärlighet och Lärorik miljö.
1. Kommunicera – ett bra mantra ska både definiera kategorierna av marknaden
för varumärket för att sätta varumärkets gränser och tydliggöra vad som är
unikt med varumärket101. Min tolkning är att beskrivningen av skolan som
Traditionell uppfyller detta krav.
2. Simplifiera – Ett effektivt mantra borde vara minnesvärd102. Mantrat ska vara
kort, friskt och levande. Det bästa är om mantrat består av tre ord, är
ekonomiskt och lätt att minnas. Enligt min folkning består mantrat för
Vasaskolan av mer än tre ord men är fortfarande tillräckligt kort för att
minnas, enligt mig.
3. Inspirera – mantrat borde även påstå något som är relevant och meningsfullt
till anställda och elever, då mantrat kan inspirera alla och inte endast
informera och guida103. Associationerna Ärlighet och Lärorik, anser jag
representerar åtråvärda termer som kan kopplas till Vasaskolans varumärke då
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Keller (2008), s. 119-120.
Ibid, s. 123.
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Ibid.
103
Ibid.
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skolan av eleverna uppfattas ge relevant utbildning som är meningsfull och
uppfattas som inspirerande.
5.3. John Bauers varumärke
Även John Bauer går att placera in i Kotlers och American Marketing Associations
varumärkesdefinition104. I likhet med deras förslag kan John Bauers varumärke
identifieras utifrån deras definition. Grunden för John Bauers varumärke ligger just i
namnet John Bauer vilket, enligt Camilla, representerar upptäck och uppnå. Utifrån
Kotlers beskrivning kan sägas att anledningen till att ett varumärke i en konsuments
medvetande blir likt ett mantra vilket gör att konsumenten identifierar varumärkes
kärnvärderingar som också kan differentierar dem från konkurrenterna105. För att
skolan ska skapa ett starkt varumärke krävs att de lägger till extra värden i tjänsterna
för att skapa och behålla lojala kunder. Enligt enkätundersökningen och de elever som
studerar på John Bauer, har varumärket John Bauer acceptabel lojalitet från eleverna i
och med att de angav att de kände till skolan redan i grundskolan, anser att de kan få
en bra utbildning på skolan, att skolan har uppfyllt deras förväntningar och att de
anser att skolan idag är bra.
Enligt Kotler ska ett varumärke leverera fem egenskaper (varans attribut, varans
fördelar, värderingar, kultur och personlighet106);
1. Varans attribut. John Bauers attribut är, enligt Göran och Eva, att varumärket
förmedlar trygghet, närhet och verklighet.
2. Varans fördelar. Grunden till varumärket ligger i namnet men Göran försöker
särskilja deras skola genom att den ska vara verklighetsnära. Det innebär att de
anammar ett arbetssätt som minskar skillnader från gymnasiet till högskolevärlden
eller från gymnasiet till arbetslivet och där ”skolan blir ingen vallgrav”.
3. Värderingar. Enligt Christina väljer målgruppen ofta utbildning efter intresse, det
påverkar valet och varumärket. Enkätundersökningen visar att eleverna på John
Bauer anser att skolan har är rolig, modern och teknisk.
4. Kultur. John Bauer respresenterar, enligt eleverna och enkätundersökningen, en
mer modern och teknisk skola med en kultur som speglar detta.
5. Personligheten. När man ber elever från John Bauer att beskriva varumärket
upprepas attribut som rolig, bra lärare och modern vilket ger en uppfattning om att
dessa elevers personligheter anser att sådana attribut är bra och efterfrågade. Då
gynnar det John Bauer att koppla sådana attribut till varumärket.
Varumärket och hur det är uppbyggt sker på nationell nivå och John Bauer i Gävle är
relativt styrda när det gäller varumärket. ”Upptäck, Uppnå” är det nationella
budskapet som är utformat för hela organisationen då första intrycket ska vara
enhetligt över hela Sverige. John Bauers varumärke kan utifrån Kotler och Kellers
definition107 grunda sig på namnet och överensstämmer med Göran och Evas åsikter
att det finns inbyggt i namnet men de anser även att det är av behov att kompletteras
med de tre beskrivande ord som Eva och Göran anser beskriver den lokala skolan.
Alla respondenter från John Bauer har hävdat hur viktigt det är för dem att förmedla
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trovärdighet det vill säga att varumärket ska stå för ärlighet och därför är min tolkning
att det även ska finnas utrymme för trygghet i ärlighet i varumärkesdefinitionen.
John Bauer
–

Upptäck, Uppnå, Trygghet, Verklighet och Modern.

5.3.1. John Bauers associationer - Mental karta
För att på ett tydligt vis beskriva de associationer som skolornas målgrupp, eleverna,
har kopplat till skolorna har dessa samlats i mentala kartor.

Figur 10.
Mental karta på John Bauers organisationsassociationer. Källa: egen, 2009.

Figur 11. Mental karta över John Bauers kultur- och miljöassociationer. Källa: egen,
2009.
Ett starkt varumärke kan innebära flera konkurrensfördelar och ett högt
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varumärkeskapital. Keller hävdar att det krävs fyra olika steg för att bygga detta
starka varumärke och kapital. Första två stegen innebär att varumärket måste
identifieras i konsumenternas medvetande och samtidigt etablera varumärkets
innebörd i samma medvetande. Utifrån John Bauers varumärkes två mentala kartor
ovan framgår tydligt hur de har lyckats både bli ett starkt varumärke både vad avser
organisation, kultur och som skolmiljö. 108
En mental karta är en visuell bild av hur konsumenterna ser på varumärket. Den ger,
enligt Keller, en visuell bild av hur konsumenterna ser på varumärket. För att
underlätta att varumärket finns i konsumenternas medvetande kan varumärket arbeta
fram ett par grund associationer. Dessa grundläggande varumärkesassociationer kan
identifieras genom att använda en strukturerad process. Första steget är att skapa en
mental karta som målar upp en detaljerad bild av varumärkets alla associationer och
gensvar från en speciell målmarknad. För att placera in ett varumärke i en mental
karta krävs fyra analyser som handlar om varumärkets identitet, mening, respons och
relationer. 109
Även John Bauers varumärke är uppdelat i två mentala kartor av den anledningen att
de, där de följer rekommendationer av Keller110, visar två sidor av varumärket. Min
tolkning utifrån detta är att varumärkets identitet och mening är mer hårda värden och
varumärkets respons och relationer är mer mjuka värden. Organisationen rör den
formella mer ”hårda” strukturen medan kultur och miljöer associerar till mer mjuka
värden av hur skolan uppfattas. Genom denna uppdelning av associationerna är det
möjligt att se hur skolans varumärkesidentitet, mening, respons och relationer ter sig
för deras målgrupp. Skolan kan sträva och anse vissa saker om deras varumärke men
om associationerna från målgruppen inte speglar dessa har de misslyckats och måste
arbeta vidare.
Utifrån dessa associationer visar varumärkets identitet att skolans namn John Bauer
uppfattas som tydlig i och med att ingen var osäker på vilket varumärke jag syftade på
trots begränsad information111. Min tolkning är att detta kan ses som ett fast värde och
går därmed att koppla till den mentala kartan om deras organisation. Kartan visar att
där finns inga associationer som visar upp en otydlig bild av skolan men det finns rum
för förbättring då det tydligt kommer fram att datorn som arbetsverktyg är en viktig
del av varumärket. Detta i samband med att bland annat Göran anser att detta är något
de medvetet har frångått för att inte ge fel intryck. Min tolkning är att dessa
associationer till datoranvändning är ett bra värde och skolan borde arbeta för att hitta
samma bra association till datorn som deras målgrupp har. Identiteten är dock präglad
av att vara en bra skola då elever ger bra associationer till bra lärare och rolig
utbildning.
John Bauers mening om vad som är varumärket vilket jag tolkar går att hitta bland de
mjukare värdena i John Bauers mentala kartor som rör kultur och miljö. Bland dessa
associationer är det vissa som förekommer oftare än andra vilket visar associationer
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som förmedlar att John Bauer är modern och rolig men även uppfattas som
enkel/slapp.
Varumärkets respons och relationer är, enligt min tolkning, associationer som visar
hur andra tänker, tror och känner sig relaterade till (tillhörighet) varumärket. Där
finns, enligt min tolkning, associationer som kan ses som både bra och mindre
åtråvärda som varumärkesassociationer. De mer åtråvärda associationerna är
emellertid flera vilket gör att John Bauer generellt av målgruppen kan anses ha bra
världen vad avser varumärkets respons och relationer men att det finns negativa
associationer som John Bauer bör vara medveten om, associationer som slapp,
otrevlig, dålig och låg utbildningsbredd.
5.3.2. John Bauers varumärkesmantra
Enligt Keller är varumärkesmantras ett varumärkes hjärta och själ som består av tre
till fem ord som fångar själva kärnan och huvudtanken av varumärkes
positioneringen112. Detta mantra förmedlar vad varumärket vill åstadkomma och bör
accepteras av målgruppen. Jag utgår här från att mantrats kan identifieras genom de
associationer som finns i målgruppens medvetande och som de refererar till.
Det tredje steget (första två stegen innebär att varumärket måste identifieras i
konsumenternas medvetande och samtidigt etablera varumärkets innebörd i samma
medvetande) för att bygga starka varumärken består av att identifiera hur kunderna
har uppfattat varumärket. Jag anser att eleverna har uppfattat varumärket som en rolig
och modern gymnasieskola men med ett lågt tempo, även de andra associationerna
från John Bauers mentala kartor visar hur de har identifierat varumärket.
Utifrån John Bauers varumärkesdefinition som jag tolkat består av Upptäck, Uppnå,
Trygghet, Verklighet och Modern kan varumärkesmantrat, enligt mig, identifieras.
Min tolkning är att begreppet modern är en association som är bra identifierat av
målgruppen och därför är min tolkning att det inte behövs en komplettering med fler
associationer från målgruppen i varumärkesdefinitionen.
John Bauer

Känslomässig
Upptäck, Uppnå
Trygghet

Beskrivande
Modern

Funktionell
Verklighet

John Bauers varumärkesmantra
– Upptäck, Uppnå, Trygghet, Verklighet och Modern.
1. Kommunicera – ett bra mantra ska både definiera kategorierna av marknaden
för varumärket för att sätta varumärkets gränser och tydliggöra vd som är
unikt med varumärket113. Min tolkning är att attributet Modern kommunicerar
detta budskap.
2. Simplifiera – Ett effektivt mantra borde vara minnesvärd114. Mantrat ska vara
kort, friskt och levande. Det bästa är om mantrat består av tre ord, är
ekonomiskt och lätt att minnas. Enligt min tolkning består mantrat för John
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Bauer av mer än tre ord och, enligt mig, är de så representativa för skolan att
de inte ska kortas ner.
3. Inspirera – mantrat borde även påstå något som är relevant och meningsfullt
till anställda och elever, då mantrat kan inspirera alla och inte endast
informera och guida115. Associationerna Trygghet och Verklighet anser jag
representerar åtråvärda termer som kan kopplas till John Bauers varumärke då
skolan av eleverna uppfattas ge relevant verklighetsbaserad utbildning som är
meningsfull och uppfattas som inspirerande.
5.4. Varumärkesbyggnad med hjälp av hopp och förväntningar
5.4.1. Varumärkesbyggnad med hjälp av hopp och förväntningar - Vasaskolan
Vasaskolans utveckling av bland annat internationaliseringen är ett tecken på att de
utvecklar sina erbjudanden för att möta marknadens krav. MacInnis och de Mallo
metod går ut på att framkalla och öka konsumenternas hopp genom att öka en längtan
efter ett speciellt fördelaktigt utfall116. Min tolkning att detta är något som Vasaskolan
tillämpar då de arbetar med specifika inriktningar för att uppfylla elevernas
förhoppningar att jobba internationellt men som ändå ryms inom deras ordinarie
erbjudande.
Enkätundersökningen visar att Vasaskolan har lyckats skapa förväntningar hos
eleverna innan de gjort val till skolan hos 84 % av de utfrågade eleverna och uppfyllt
förväntningar hos 92 % av de utfrågade eleverna.
Förväntningar innan eleven började på skolan;
Skola
Ja
Nej
Vasa
21
4
Uppfyllde skolan dessa förväntningar;
Skola
Ja
Nej
Vasa
23
1

Vet ej

Vet ej
1

5.4.2. Varumärkesbyggnad med hjälp av hopp och förväntningar - John Bauer
MacInnis och de Mallos första metod handlar om att framkalla och förhöja hopp
genom att bearbeta om en omöjlighet för konsumenten till en möjlighet för samma
konsument117. Enligt mig bearbetade John Bauer om en omöjlighet till en möjlighet
då de utformade sitt erbjudande till att erbjuda något som inte fanns på samma sätt för
konsumenten. John Bauers handlande i och med uppstarten av verksamheten gjorde
att en konsument som tidigare hade fått ignorera deras förhoppningar om utbildning
då kunde följa sin förhoppning och John Bauers erbjudande. De har fortsatt att utöka
sitt erbjudande då det finns ett behov och ett hopp hos konsumenterna vilket visar på
att de fortfarande arbetar med förhoppningar och varumärken enligt MacInnis och de
Mallos metod.
Enkätundersökningen visar att John Bauer har lyckats att skapa förväntningar innan
de gjort val till skolan 64 % av de utfrågade eleverna och uppfyllt förväntningar hos
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84 % av de utfrågade eleverna.
Förväntningar innan eleven började på skolan;
Skola
Ja
Nej
John Bauer
16
9
Uppfyllde skolan dessa förväntningar;
Skola
Ja
Nej
John Bauer
21
3

Vet ej

Vet ej
1

5.5. Likheter och skillnader – en jämförande analys
5.5.1. Points of Parity eller Points of Difference
För att skapa fördelar för varumärket kan man arbeta med Points of Parity (PoP) eller
Points of Difference (PoD) som tydliggör likheter eller olikheter i varumärkets
erbjudande. Dessa liknar SCA men är mer inriktad på varumärken och lämpar sig
därför bättre men de fungerar och analyseras på liknande sett och man kan dra
slutsatser om både PoD och SCA genom detta. Points of Parity innebär att
erbjudandet är liknande och likvärdigt konkurrentens utbud och Points of Difference
innebär att erbjudandena skiljer sig åt och därmed är bättre än konkurrenten på olika
saker. 118
Vasaskolan och John Bauer är två skolor som erbjuder tjänster för samma målgrupp
inom nästan samma geografiska område, samt att de har vissa likheter i
utbildningsutbud men sedan finns det även stora skillnader i utbildningsmöjligheter.
5.5.2. Likheter och skillnader mellan skolorna
Under arbetet med att undersöka om skolorna arbetar eller borde arbeta med Points of
Difference eller Points of Parity visade sig den aktuella konkurrenssituationen på
markanden vara en viktig ingrediens. De båda skolorna arbetar idag utifrån Points of
Parity i och med att de försöker att profilera sig inom vardera skolformen genom att
följa de riktlinjer som finns antingen inom den kommunala skolan (Vasa) eller
friskolorna (John Bauer). Det innebär att de inte samarbetar med varandra – detta kan
vara anledningen varför de ser varandra som konkurrenter119.
Vad som talar för detta är hur de olika representanterna från Vasaskola och John
Bauer beskriver en markand och konkurrenssituation som är utan samarbeten
Anledningen varför det inte finns samarbeten är enligt Peter att när Riksdagen fattade
beslut om att fristående skolor skulle finnas var det med motivet att konkurrens skulle
råda. Eleverna skulle få större valmöjligheter och konkurrensen skulle höja kvaliteten
i alla skolor och Gävle kommun har valt att följa skollagen. Om konkurrens ska råda
är det inte rimligt att dela upp utbildningar mellan kommunens skolor och de
fristående skolorna på grund av att då försvinner elevernas möjligheter till fler val.
Även representanter från Polhemsskolan och Thorens Business School bekräftar att
det finns en distansering när det gäller samarbeten.
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Det som dock motsäger detta är att även om representanterna berättar om en motvilja
att samarbeta finns det ett flertal samarbeten mellan fristående och kommunala
gymnasieskolor. Dessa samarbeten innebär att skolorna arbetar utifrån Points of
Difference, vilket gör att de söker sina unika identiteter – vilket också gör att de inte
ser varandra som samarbetspartners120. Detta kan göra det svårare för skolorna att
överleva i framtiden. Exempel på dessa samarbeten är gymnasieintagningen där
kommunen sköter detta åt alla fristående gymnasieskolor samt de samarbeten som
John Bauer har med bland annat Polhemsskolan inom teknik.
Vilken skolform som framtiden söker är idag svår att förutse. Min tolkning är att
Vasaskolan och John Bauer inte erbjuder exakt samma tjänst och därmed inte kan
bedömas som lika bra som varandra i varje aspekt, samt att vissa samarbeten
existerar. Min tolkning är därför att de arbetar med Points of Difference i första hand
mellan varandra och på markanden men med vissa inslag från Points of Parity inom
skolan och hur de försöker att profilera sig inom vardera skolformen genom att följa
de riktlinjer som finns. Min tolkning är att i och med varumärket läggs dock vikten
vid Points of Difference i och med konkurrens och marknad.
5.5.3. Points of Difference – Vasaskolan
För att utveckla Points of Difference krävs att varumärket arbetar med relevans,
tydlighet, trovärdighet, genomförbarhet, kommunikation och hållbarhet121.
Trots den konkurrenssituation som finns idag känner Hans, Vasaskolan, att det är
svårt för konkurrenter att matcha de erbjudanden som Vasaskolan erbjuder.
Konkurrenssituationen har emellertid gjort att de tvingats vara mer kreativa och
samtidigt aldrig släppa kvalitén i vardagen. Hans ser detta tvång som positiva krav på
att skapa mer kreativa och att utveckla mervärden eftersom de blivit duktigare på att
visa för målgruppen vad Vasaskolan står för. Relevansen i och med detta är att visa
hur bra utbildning som en elev/konsument kan få genom att välja Vasaskolans
erbjudande vilket kräver en personlig nivå på tjänsten som uppfattas som relevant för
varumärket.
Tydlighet bygger inom Vasaskolan på tradition, kvalité och utbildningsbredd som de
lägger stor vikt vid. Min tolkning är att Vasaskolan kan stå för en tydlighet genom
utbud som bygger på stabilitet och tradition som är tydligare än vad en mindre skola
med färre utbildningsmöjligheter kan ha.
Trovärdighet ska hjälpa kunden att koppla varumärket till att ha en fast eller
känslomässig grund att stå på. Studien visar att Vasaskolan genomför olika
enkätundersökningar riktade mot elever på skolan för att få kännedom om hur de
uppfattar skolan för att fånga in faktorer som förbättrar skolan som varumärke än mer.
De strävar efter att förmedla en trovärdighet i sitt erbjudande och enligt Hans är de
mycket tydliga i att aldrig lova mer än vad de kan erbjuda. Min tolkning är att detta
skapar trovärdighet som har en fast grund att stå på.
Den standard som Vasaskolans varumärke bygger på behöver vara verklighetsbaserad
och trovärdig för att öka varumärkets genomförbarhet.
Om standarden
överensstämmer med vad som lovas har det en chans att skapa hållbara relationer med
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elever. Om elever är nöjda, hävdar Christina och Hans, innebär för det i längden med
sig ökad genomförbarheten då det enligt dem resulterar i fler nöjda elever som är
lättare att tillmötesgå.
Kriteriet kommunikation uppfylls av varumärket då Vasaskolan, enligt min tolkning,
kommunicerar en bild som överensstämmer med den verklighet som eleverna erfar.
Enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna anser att skolan är bra och
associerar till varumärket med attribut som även Hans, Christina och Peter anser att
Vasaskolan speglar.
Hållbar är kriteriet som Vasaskolan upprätthåller genom att ha ett gott rykte som
visar sig genom att ha arbetat på marknaden sedan 1557. Skolan visar inga tendenser
på att försvinna trots svårigheterna på skolmarkanden idag. Hans anser att en bra
förutsättning att fortsätta vara stark på marknaden är att skolan har rätt storlek för att
uppfylla de krav på en fortsatt överlevnad.
5.5.4. Points of Difference – John Bauer
Relevans för John Bauer är, enligt Göran och Eva, hur de kopplar sig själva till hur
bra utbildning och visar sig vara trovärdiga. Detta ger deras erbjudande en personlig
nivå på tjänsten och ger därför relevans för varumärket.
Tydlighet hos John Bauer är enligt min tolkning av deras arbetssätt och tekniska
hjälpmedel och genom det ett annorlunda alternativ till utbildning, av bland annat den
anledningen att det liknar en vanlig arbetsplats som eleven efter utbildningen ska
arbeta på.
Trovärdighet ska hjälpa kunden att koppla varumärket till att ha en fast eller
känslomässig grund att stå på. För John Bauer kan detta vara svårt på grund av rykten
som att använda sig utav lockvaror, men enkätundersökningen visar att eleverna har
trovärdighet för skolan. Med undantag för associationer som slapp vilket är
associationer som skolan måste arbeta med för att öka trovärdigheten. Då eleverna
trivs och rekommenderar skolan till andra anser Göran att trovärdigheten ökar och i
med detta lyckas John Bauer att koppla deras varumärke till fast eller känslomässig
grund och önskan.
Den standard som John Bauers varumärke bygger på behöver vara verklighetsbaserad
och trovärdig för att öka varumärkets genomförbarhet.
Om standarden
överensstämmer med vad som lovas har det en chans att skapa hållbara relationer med
elever. Camilla anser att mördande marknadsföring inte kan påverka trovärdighet och
elevers val på samma sätt som en nöjd kund kan.
Kriteriet kommunikation uppfylls av varumärket då John Bauer, enligt min tolkning,
kommunicerar en bild som överensstämmer med den verklighet som eleverna erfar.
Det finns ett par associationer som dock motsäger detta och dessa måste John Bauer
arbeta med för att hävda att kommunikationen från varumärket är helt utvecklat.
Hållbar är kriteriet som John Bauer upprätthåller genom att arbeta på ett nytt sätt som
inte andra i dagens läge använder och därför kan de försvara sin existens på
marknaden och då även varumärket, detta är ett sätt att särskilja sig från konkurrenter.

46

SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
5.6. BAV-matrisen
5.6.1. BAV-matrisen för Vasaskolan
Poängen har satts utifrån elevernas åsikter i enkätundersökningen om hur väl skolan
har uppfyllt skolornas målsättning som varumärke. Poäng för differentiering baseras
på hur väl skolan arbetar med sina PoD där jag har kopplat dessa till associationer,
varumärkets definition och mantra. Poäng för relevansen baseras på hur väl skolan
har placerat sig i målgruppens medvetenhet med sitt erbjudande. Poäng för respekt
baseras på hur väl målgruppen anser att skolan har uppfyllt deras förväntningar.
Poäng för kunskap baseras på hur väl målgruppen är medveten om varumärket då
valet av varumärke är aktuellt. Värdena som poängen utgår från är tagna från
enkätundersökningen med målgruppen.
Värderingarna är placerade i en tabell som utgör grund för diagram som visar poäng
för vardera område. Poängmängden för Differentiering beräknades genom att positiva
associationer (99) delades med alla associationer (129) i mentala kartor och
resulterade i 0,77, dessa avrundades sedan till närmaste tiotal. Poängmängden för
Relevans beräknades genom att antalet elever som tror att de får en bra utbildning på
Vasaskolan (28) delas med alla elever (50) och resulterade i 0,56, dessa avrundades
sedan till närmaste tiotal. Poängmängden för Respekt beräknades genom att antalet
elever vars förhoppningar uppfylldes (23) delades med alla elever från samma skola
(25) och resulterade i 0,92, dessa avrundades sedan till närmaste tiotal.
Poängmängden för Kunskap beräknades genom att antalet elever som besvarade att de
tyckte mycket bra (6)/bra (8)/ok (7) om skolan i grundskolan delas med alla elever
från samma skola (25) resulterade i 0,84, dessa avrundades till närmaste tiotal.
Tabellerna tydliggör var i BAV-matrisen varumärkena placeras.
Differentiering
Tradition,
Vasaskolan utveckling
ärlighet och en
lärorik miljö.

Poäng; 80.

Relevans
Välkänt, stort
utbud, bra
kompetens,
traditioner.
Erkänt
varumärke av
elever.

Respekt
Målgruppens
förväntningar
är uppfyllda,
enligt enkäten.

Kunskap
Målgruppen
saknar egen
erfarenhet men
kan påverkas av
andra, tidigare
elever.

Poäng; 60.

Poäng; 90.

Poäng; 80.
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Figur 12. Diagram för Vasaskolan utifrån värdena i BAV-tabellen. Källa: egen, 2009.
5.6.2. BAV-matrisen för John Bauer
Poängen sätts utifrån hur väl skolan uppfyllt att nå målgruppens åsikter insamlade
med hjälp av enkätundersökningen. Se ovan för mer information om hur poängen är
satta. Jag börjar med att placera dessa värden in i en tabell för att sedan göra diagram
som visar dessa poäng, dessa visar tydligt var i BAV-matrisen John Bauer placeras.
Poängen har satts utifrån elevernas åsikter i enkätundersökningen om hur väl skolan
har uppfyllt skolornas målsättning som varumärke. Poäng för differentiering baseras
på hur väl skolan arbetar med sina PoD där jag har kopplat dessa till associationer,
varumärkets definition och mantra. Poäng för relevansen baseras på hur väl skolan
har placerat sig i målgruppens medvetenhet med sitt erbjudande. Poäng för respekt
baseras på hur väl målgruppen anser att skolan har uppfyllt deras förväntningar.
Poäng för kunskap baseras på hur väl målgruppen är medveten om varumärket då
valet av varumärke är aktuellt. Värdena som poängen utgår från är tagna från
enkätundersökningen med målgruppen.
Värderingarna är placerade i en tabell som utgör grund för diagram som visar poäng
för vardera område. Poängmängden för Differentiering beräknades genom att Positiva
associationer (99) delades med alla associationer (115) i mentala kartor och
resulterade i 0,86, dessa avrundades sedan till närmaste tiotal. Poängmängden för
Relevans beräknades genom att antalet elever som tror att de får en bra utbildning på
Vasaskolan (46) delas med alla elever (50) och resulterade i 0,92, dessa avrundades
sedan till närmaste tiotal. Poängmängden för Respekt beräknades genom att antalet
elever vars förhoppningar uppfylldes (21) delades med alla elever från samma skola
(25) och resulterade i 0,84, dessa avrundades sedan till närmaste tiotal.
Poängmängden för Kunskap beräknades genom att antalet elever som besvarade att de
tyckte mycket bra (2)/bra (6)/ok (5) om skolan i grundskolan delas med alla elever
från samma skola (25) resulterade i 0,56, dessa avrundades till närmaste tiotal.
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Tabellerna tydliggör var i BAV-matrisen varumärkena placeras.

John Bauer

Differentiering
Upptäck och
uppnå
tryggheten,
verkligheten
och den
moderna
skolan.
Poäng; 90.

Relevans
Välkänt, ett
bra utbud, bra
lärare och ett
modernt
arbetssätt.
Erkänt
varumärke av
elever.
Poäng; 90.

Respekt
Målgruppens
förväntningar
är uppfyllda,
enligt
enkäten.

Kunskap
Målgruppen
saknar egen
erfarenhet men
kan påverkas av
andra, tidigare
elever.

Poäng; 80.

Poäng; 50.

Figur 12. Diagram för John Bauer utifrån värdena i BAV-tabellen. Källa: egen, 2009.
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5.6.3. BAV-matrisen - placering
Diagrammen här ovan visar Vasaskolan och John Bauer och hur de enligt mig blir
poängsatta i BVA-matrisen. Jämfört med teorierna (se nedan) om hur diagrammen
och dess värden placerar dem i olika grupper anser jag att både John Bauers och
Vasaskolans varumärken borde bli placerade i grupp tre (figur 15), gruppen för starka
ledare på marknaden. John Bauer har generellt högre poäng men saknar att placera sig
i medvetandet hos målgruppen innan skolvalet. Vasaskolan har ett bra varumärke men
skulle enligt denna värdering behöva arbeta med att koppla erbjudandet lite tydligare
med målgruppen.
Figur 13
Figur 14
Figur 15
Diagram på grupp 1 Diagram på grupp 2 Diagram på grupp 3
Källa: Keller, 2008 Källa: Keller, 2008. Källa: Keller, 2008.

Figur 16
Diagram på
Grupp 4. Källa:
Keller, 2008.

Låg – Varumärkesstyrka – Hög

Brand Asset Valuator - matrisen
Grupp 2 Growing brands

Grupp 3 Power leaders
John Bauer Vasaskolan

Grupp 1 New or Undeveloped

Grupp 4 Commodities

Låg – Varumärkesform – Hög
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6. Slutsats
Under detta kapitel besvarar jag frågeställningarna genom att sammanfatta analysen
och de slutsatser som jag kommit fram till, samt egna kommentarer och mina förslag
till vidare forskning.
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur gymnasieskolor definierar
sina tjänster och om och hur eleverna uppfattar att skolorna uppfyller de kriterier som
skolans varumärke lovat.
6.1. Slutsatser utifrån frågeställningarna
6.1.1. Frågeställning 1-4
1. Hur definierar skolorna sina respektive varumärken?
För att besvara denna frågeställning krävdes en definition av skolans varumärke som
representanterna var eniga om samt stämde med det varumärke som målgruppen tar
del av. Analysen som grundar till detta svar finns att hitta under första delen,
skolornas varumärke.
Vasaskolan
– Tradition, Utveckling och Trovärdighet.
John Bauer
– Upptäck, Uppnå, Ärlighet.
2. Vilken bild fick/får eleverna av skolorna och de olika utbildningarna/tjänsterna
av skolornas varumärke?
Genom enkätundersökningen fick eleverna beskriva sina associationer till Vasaskolan
och John Bauer och deras varumärken vilket sedan ritades in som mentala kartor som
dels representerade organisationen, dels dess kultur/miljö. Detta för att precisera
elevernas bild av Vasaskolan. Denna bild finns även beskriven i det mantra som
Vasaskolan och John Bauer enligt analysen har.
Vasaskolans varumärkesmantra
– Tradition, Utveckling Ärlighet och Lärorik miljö.
Vasaskolan

Känslomässig
Ärlighet och lärorik

Beskrivande
Traditionell

Funktionell
Utveckling

John Bauers varumärkesmantra
– Upptäck, Uppnå, Trovärdighet, Verklighet och Modern.
John Bauer

Känslomässig
Upptäck, Uppnå
Trygghet
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3. Har skolorna uppfyllt de erbjudanden som utlovades när eleverna sökte till
skolorna?
För att bygga förhoppningar hos målgruppen har Vasaskolan följt den metod som
MacInnis och de Mallo rekommenderar, att framkalla och förhöja hopp genom att öka
en längtan efter ett speciellt fördelaktigt utfall för konsumenten och de använder sig
av att arbeta med förhoppningar om gynnsamma utfall (mervärden) men inte gå för
långt från deras ursprungliga erbjudande. För att bygga förhoppningar använde John
Bauer sig av den första metoden av MacInnis och de Mallo då de tog steget ut på
skolmarknaden och fortsätter att utöka sitt utbud med utbildningar som elever
eftertraktar. Detta gjorde att en konsument som tidigare hade fått ignorera deras
förhoppningar om en utbildning nu kunde följa sina förhoppningar.
Enkätundersökningen visar att Vasaskolan har lyckats med att skapa förväntningar
innan skolvalet hos 84 % av de utfrågade eleverna och uppfyllt förväntningar hos 92
% av de utfrågade eleverna. Enkätundersökningen visar att John Bauer har lyckats att
skapa förväntningar innan skolvalet hos 64 % av de utfrågade eleverna och uppfyllt
förväntningar hos 84 % av de utfrågade eleverna.
Analysen som grundar till detta svar finns att hitta under fjärde delen, hur skolorna
skiljer sig åt och varumärkesbyggnad med hjälp av förhoppningar.
4. Hur relaterar sig de båda skolorna i förhållande till varandra?
Under arbetet med att undersöka om skolorna arbetar eller borde arbeta med Points of
Difference eller Points of Parity visade sig den aktuella konkurrenssituationen på
marknaden vara en viktig ingrediens. Vilken skolform som framtiden söker är idag
svår att förutse. Min tolkning är att Vasaskolan och John Bauer inte erbjuder exakt
samma tjänst och därmed inte kan bedömas som lika bra som varandra i varje aspekt,
samt att vissa samarbeten existerar. Min tolkning är därför att de arbetar med Points
of Difference i första hand mellan varandra och på marknaden men med Points of
Parity inom skolan och hur de profilerar sig inom vardera skolformen genom att följa
de riktlinjer som finns. Min tolkning är att i och med varumärket läggs dock vikten
vid Points of Difference i och med konkurrens med varandra och en gemensam
marknad.
De Points of Difference fördelar som Vasaskolan och John Bauer har skapat är en
förutsättning för skolan att ha en bra grund att koppla sitt varumärke till och dessa är
viktiga faktorer tillsammans med definition av varumärket och målgrupps
associationer att diskutera om skolorna har uppfyllt vad de lovade. Alla dessa faktorer
har jag tagit med i BAV-matrisen. Genom BAV-matris går det att jämföra de olika
skolorna vilket visar hur de olika skolorna relaterar sig i förhållande till varandra. I
och med de höga värdena på alla fyra mätbara variabler är min tolkning att båda
skolorna har lyckats förmedla och förvalta sina varumärken. Analysen som grundar
till detta svar finns att hitta under fjärde delen, hur skolorna skiljer sig åt, Points of
Parity eller Points of Difference och BAV-matrisen.
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Vasaskolan

John
Bauer

Differentiering

Relevans

Respekt

Kunskap

Tradition,
utveckling
ärlighet och en
lärorik miljö.

Välkänt, stort
utbud, bra
kompetens,
traditioner.
Erkänt
varumärke av
elever.

Målgruppens
förväntningar är
uppfyllda, enligt
enkäten.

Målgruppen
saknar egen
erfarenhet men
kan påverkas av
andra, tidigare
elever.

Poäng; 80.

Poäng; 60.

Poäng; 90.

Poäng; 80.

Upptäck och
uppnå
tryggheten,
verkligheten och
den moderna
skolan.

Välkänt, ett
bra utbud, bra
lärare och ett
modernt
arbetssätt.
Erkänt
varumärke av
elever.

Målgruppens
förväntningar är
uppfyllda, enligt
enkäten.

Målgruppen
saknar egen
erfarenhet men
kan påverkas av
andra, tidigare
elever.

Poäng; 90.

Poäng; 90.

Poäng; 80.

Poäng; 50.

Låg – Varumärkesstyrka - Hög

Brand Asset Valuator - matrisen
Grupp 2 Growing brands

Grupp 3 Power leaders
John Bauer & Vasaskolan

Grupp 1 New or Undeveloped

Grupp 4 Commodities

Låg – Varumärkesform – Hög

6.1.2. Egna reflektioner
Alla representanter från både John Bauergymnasiet och Vasaskolan är eniga om att
den drivande faktorn för varumärkesutvecklingen är konkurrenssituationen. De är
även eniga om att det endast kommer att bli en hårdare konkurrens på skolmarkanden
i och med en stundande elevbrist, vilket har och kommer att påverka varumärket till
att sträva efter fler sökanden. Båda skolorna arbetar för att bygga starka fördelar att
förmedla via varumärket och skolan men varumärket har mer än endast sig själv att
vara uppmärksam på, markanden som varumärkena existerar på har en stor inflytande
effekt enligt min tolkning.
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I och med att lagstiftningen skapar en konkurrenssituation som enligt Peter Hasch inte
lämnar något utrymme för samarbete mellan fristående och kommunala
gymnasieaktörer gör att utbudet för eleven ökar i och med att samma erbjudanden kan
finnas inom mer än en aktörs utbud. Det skapar även en förutsättning att skolorna får
ett större behov av att fylla sina utbildningsplatser och på genom detta arbeta mer med
konsumentens uppfattning av skolans varumärke. Detta kan ge både bra och dåliga
resultat i och med att konkurrenssituationen med samarbeten skulle begränsa aktörer
att utvecklas men samtidigt om samarbetet skulle vara möjligt skulle eleverna kunna
ta del utav de olika fördelar som de olika aktörerna har. Med ett ökat behov av att
placera goda associationer i målgruppens medvetande anser jag att det kan påverka
marknadsföring och andra aktiviteter att överdriva fördelar och reducera nackdelar
och att denna information visar en felaktig bild av skolan. Samtidigt kan det ge en
positiv effekt i och med att aktörerna får anstränga sig och sträva efter att bli bättre för
att uppnå de associationer som de strävar efter att koppla till varumärket i
konsumentens medvetande.
För att undersöka hur skolorna har uppfyllt de erbjudanden som utlovades när
eleverna sökte till skolorna och se om det går att jämföra skolorna har jag arbetat
främst med BAV-matrisen och i den tagit med alla faktorer (varumärket, PoD,
associationer med flera) i beräkningen. I denna anser jag att man ser tydligt hur båda
varumärkena har lyckats förmedla och förvalta sitt varumärke och jag anser i och med
de höga värdena på alla fyra mätbara variablerna att Vasaskolan och John Bauer har
lyckts med att uppfylla de erbjudanden som de lovade de elever som besvarade min
enkätundersökning. Samt att jag tror att varken Vasaskolans eller John Bauers
varumärke kommer att missleda någon då de som arbetar med varumärket och skolan
enligt mig uppfattas som ärliga då de hävdar att elevens bästa är absolut viktigast.
Men markanden kan förändras och med en fri konkurrens utan samarbetsvilja kan det
skapa förutsättningar för att fylla utbildningsplatser blir viktigare än att den blivande
eleven får den bästa möjliga valmöjligheten, men låt oss hoppas på det bästa.
6.2. Förslag till vidare forskning
Jag anser att nästa steg vore att gå vidare och göra marknadsplaner för båda
varumärkena för att arbeta fram starka varumärken som kan fortsätta att arbeta på
skolmarknaden i Gävle med framgång.
Ett annat förslag för vidare forskning skulle vara att jämföra med andra kommuner
som inte har samma konkurrenssituation och utforska skillnader och vad som kan
gynna de olika situationerna.
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Appendix
Bilaga nummer 1 – Intervjufrågor/Intervjuguide
Allmänt: hur är ert varumärke/gymnasieskola uppbyggt? Vilka tjänster erbjuder ni?
Vad är dina förväntningar på hur er målgrupp uppfattar er och hur tror du realistiskt
att ni uppfattas?
Säg tre ord som ni anser beskriva skolan och motivera varför.
Vad för fördelar har ni jämte en friskola?
Vad för nackdelar har ni jämte en friskola?
Anser ni att ni har ett starkt varumärke och om så varför?
Utvecklar ni varumärket med jämna mellanrum?
Hur långt har ni kommit i arbetet med varumärket? I tidigt skede eller har ni spenderat
mycket tid åt att arbeta med varumärket?
Använder ni er utav medier i varumärkesuppbyggnad? Hur ser er marknadsföring ut i
stora drag?
Vilka anser ni är er största konkurrent – en annan kommunal gymnasieskola eller en
friskola? Nämn en konkurrent i båda kategorierna.
Hur stor marknadsdel har ni?
Hur uppfattar skolmarkanden som ni arbetar på? Hur ser den ut?
Tror ni att hopp om en bra utbildning hos er påverkar er målgrupps val?
Om ytterligare frågor dyker upp eller förklaring på något svar skulle önskas, är det då
ok att återkomma för komplettering?
Intervjufrågor/Intervjuguide för kompletteringsintervju med övriga aktörer
Frågor till övriga aktörer på Gävles skolmarknad. Anledningen varför dessa frågor är
för att belysa om Vasaskolan och John Bauer beskriver marknaden så som alla
uppfattar den, för att bygga trovärdighet i arbetet.
-

Hur uppfattar skolmarkanden som ni arbetar på? Hur ser den ut?

-

Påverkar den politiska nivån i Gävle skolmarknaden?

-

Förekommer det några samarbeten mellan de olika aktörerna på
skolmarknaden? Samarbeten mellan fristående och kommunala aktörer.

56

SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
Bilaga nummer 2 - Enkätundersökning

Elevers attityd till utbildning och erbjudanden som
skolornas varumärke
Skolornas utbildning och olika erbjudanden representerar deras varumärke dvs hur de
vill uppfattas av marknaden. Med denna enkätundersökning vill jag undersöka hur
elever uppfattar att skolorna uppfyller sina åtaganden.
För att svara kryssa över vald cirkel om det inte står Skriv.
1. Kön?




Kvinna
Man

2. Ålder?
 15 år

 16 år

 17 år

 17+ år

3. Kommer från?
 Gävle  Utanför Gävle men inom länet  Utanför Gävleborgs län
4. Vilken gymnasieskola går du på?

Vasaskolan
John Bauer




5. Vilken typ av gymnasieskola är bäst?

Kommunal
Friskola




6. Kände du till din skola i grundskolan?

Ja
Nej




7. Vad tyckte du om din skola i grundskolan?
 Mycket bra

 Bra  Ok

 Dåligt  Mycket dåligt  Ingen åsikt

8. Tror du att du får en bra utbildning på Vasaskolan?

Ja
Nej




9. Tror du att du får en bra utbildning på John Bauer?

Ja
Nej




10. Tycker du att Vasaskolan är…? (Kan välja mer än ett svarsalternativ)
 Unik  Står ut i mängden  Tråkiga  Moderna  Omoderna  Glömd
11. Skriv ner tre ord som beskriver Vasaskolan:
_____________________________________________________________________
12. Tycker du att John Bauer är…? (Kan välja mer än ett svarsalternativ)
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 Unik  Står ut i mängden  Tråkiga  Moderna  Omoderna  Glömd
13. Skriv ner tre ord som beskriver John Bauerskolan:
_____________________________________________________________________
14. Hade du några förväntningar innan du började på skolan? Ja
Nej




15. Har skolan uppfyllt dessa förväntningar?




Ja
Nej

Om Nej: Skriv ner varför de har misslyckats med att uppfylla dina
förväntningar:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
16. Har din skola försökt påverka ditt val av skola?

Ja
Nej




Om Ja: Vilken information fick du? (Kan välja mer än ett svarsalternativ)
 Reklam  Gratis varor  Mervärden (t.ex. resor och konserter)  Annat
Om svarat Reklam: Skriv kort om vad för reklam som användes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Om svarat Gratis varor: Skriv kort om vad för gratis varor som användes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Om svarat Mervärden: Skriv kort om vad för mervärden som användes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Om svarat Annat: Skriv kort om vad för andra metoder som användes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
17. Vad tycker du om din skola idag?
 Mycket bra

 Bra  Ok

 Dåligt  Mycket dåligt  Ingen åsikt

18. Vad är mycket bra/bra/ok/dåligt/mycket dåligt med skolan?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Tack för era svar!
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Elevers attityd till utbildning och erbjudanden som
skolornas varumärke
1. Kön?
Skola
Vasa
JB

Antal svar
25 st
25 st

2. Ålder?
Skola
15 år
Vasa (Man)
Vasa (kvinna) 3 st
Vasa (Totalt) 3 st
JB (Man)
3. Kommer från?
Skola
Gävle
Vasa (Man) 10 st
Vasa (Kvinna) 13 st
Vasa (Totalt) 23 st
JB (Man)
21 st

Kvinna
15 st
0 st

Man
10 st
25 st

16 år
10 st
12 st
22 st
3 st

17 år

17+ år

17 st

5 st

Utanför Gävle men inom länet Utanför Gävleborgs län
2 st
2 st
4 st

4. Vilken gymnasieskola går du på?
Skola
Antal svar
Kvinna
Vasa
25 st
15 st
JB
25 st
0 st

Man
10 st
25 st

5. Vilken typ av gymnasieskola är bäst?
Skola
Kommunal
Vasa (Man)
9 st
Vasa (Kvinna)
11 st
Vasa (Totalt)
20 st
JB (Man)
1 st

Friskola
1 st

7. Vad tyckte du om din skola i grundskolan?
Skola
Mycket bra Bra Ok
Vasa (Man)
2 st
5 st
1 st
Vasa (Kvinna)
4 st
3 st
6 st
Vasa (Totalt)
6 st
8 st
7 st
JB (Man)
2 st
6 st
5 st
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3 st / 1 st
4 st
0 st

1 st
24 st

6. Kände du till din skola i grundskolan?
Skola
Ja
Nej
Vasa (Man)
10 st
Vasa (Kvinna)
15 st
Vasa (Totalt)
25 st
JB (Man)
19 st
6 st

Vet ej/Båda bra

Vet ej

Dåligt
1 st
1 st
2 st
4 st

Mycket dåligt Ej åsikt
1 st
1 st
2 st
3 st
4 st
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8. Tror du att du får en bra utbildning på Vasaskolan?
Skola
Ja
Nej
Vet ej
Vasa (Man)
10 st
Vasa (Kvinna)
15 st
Vasa (Totalt)
25 st
JB (Man)
3 st
18 st
4 st
9. Tror du att du får en bra utbildning på John Bauer?
Skola
Ja
Nej
Vet ej
Vasa (Man)
10 st
Vasa (Kvinna)
15 st
Vasa (Totalt)
25 st
JB (Man)
21 st
4 st
10. Tycker du att Vasaskolan är…? (Kan välja mer än ett svarsalternativ)
Skola
Ej åsikt Unik Ur mängden Tråkiga Moderna Omoderna Glömd
Vasa (Man)
7 st 4 st
1 st
Vasa (Kvinna
10 st 9 st
1 st
4 st
1 st
Vasa (Totalt)
17 st 13 st
1 st
5 st
1 st
JB (Man)
3 st
1 st
11 st
1 st
6 st
9 st
11. Skriv ner tre ord som beskriver Vasaskolan:
JB;
Lame, kass, tråkig, lite som grundskolan, tråkiga, tråkig, omodern, glömd, tråkiga,
dåliga på marknadsföring, inte yrkesförberedande, grå, dåliga lärare, Vasa, skola,
glömd, plugghästar, nördar, emo, tattare, nördar, emo, estet och tråkig, annorlunda,
fin, gammal, gammal, oansvariga, kulturella, tråkig, gammal, estet, gammal,
oansvariga, tråkig, tråk, estet, gammal, sämst, dålig, emo, ok.
Vasa;
Mysig, bra, avslappnad, esteter, härlig, café, esteter, personlighet, kärlek, avslappnad,
seriöst, bra, passion, kärlek, vänskap, estetisk, kreativ, lärorik, indie, café, Hellström,
rolig, lärorik, glad, bra lärare, bra, lärorik, lugn, bra, unik, tråkig, vacker byggnad,
fina utbildningar, cool, elegant, stor, bra personal, lugn, jobbig, lärorik, fin
utsida/insida, bra lärare, bra stämning i korridorerna, lugn, bra, lärorik, bra, lärorik,
hård, cool, fin, spännande, vacker, graciös, stor, nostalgiskt, läroverk, skön, lärorik,
fräsch, bra.
12. Tycker du att John Bauer är…? (Kan välja mer än ett svarsalternativ)
Skola
Ej åsikt Unik Ur mängden Tråkiga Moderna Omoderna
Vasa (Man)
2 st
1 st
7 st
9 st
Vasa (Kvinna 4 st
3 st
Vasa (Totalt)
6 st
1 st
7 st
12 st
JB (Man)
1 st
17 st 7 st
1 st
12 st
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Glömd
4 st
4 st
1 st

SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
13. Skriv ner tre ord som beskriver John Bauerskolan:
JB;
Slapp, bra, rolig, grym, unik, rolig, episk, datorer, skoj, bra bäst, rolig, ”better then
best”, udda, roligt, intressant, bäst, modern, unik, modern, fräsch, trevlig, bra, snygg,
rolig, slapp, bra, rolig, datorer, dålig luft, ok, roligt, bra, lärorikt, udda, trevlig, rolig,
nördar, bäst, modern, nytt, dator, nytt, spel, ”helt enkelt bäst”, igenkänd (på APU
osv), bra, rolig, ny, datorer, rolig, händelserik, modern, kul, bra, epic.
Vasa;
Konstiga, tråkiga, tråkig, otrevliga, dålig, ”en skitskola”, bra, lärorik, spännande,
modernt, mycket teknik, teknisk, modernt, datorer, ”Jävla skitskola”, datorer, teknik,
modernt, nytt, vitt, tekniskt, datorer, modern, datorer, slapp, nytt, tekniskt, låg
utbildning, modernt, fina tjejer, datorer, datorer, IT, friskola, modernt, nytt, datorer,
datanördar.
14. Hade du några förväntningar innan du började på skolan?
Skola
Ja
Nej
Vet ej
Vasa (Man)
8 st
2 st
Vasa (Kvinna)
13 st
2 st
Vasa (Totalt)
21 st
4 st
JB (Man)
16 st
9 st
15. Har skolan uppfyllt dessa förväntningar?
Skola
Ja
Nej
Vasa (Man)
9 st
1 st
Vasa (Kvinna)
14 st
Vasa (Totalt)
23 st
1 st
JB (Man)
21 st
3 st

Vet ej
1 st
1 st
1 st

Om Nej: Skriv ner varför de har misslyckats med att uppfylla dina
förväntningar:
JB;
”Bryr mig inte”, ”Bry”, ”Jag förväntar mig inte så mycket mer”.
Vasa;
”Jag hade spanska i 9:an och fick G, så jag fick inte välja steg 1 här, vart tvungen att
välja steg 3 = kommer inte att få G. Underskatta dem som hade språk i 9:an.”
16. Har din skola försökt påverka ditt val av skola?
Skola
Ja
Nej
Vet ej
Vasa (Man)
7 st
3 st
Vasa (Kvinna)
6 st
9 st
Vasa (Totalt)
13 st
12 st
JB (Man)
7 st
18 st
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SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
Om Ja: Vilken information fick du? (Kan välja mer än ett svarsalternativ)
Skola
Ej åsikt Reklam
Gratis varor Mervärden Annat
Vasa (Man) 4 st
1 st
2 st
2 st
1 st
Vasa (Kvinna) 8 st
5 st
1 st
1 st
Vasa (Totalt) 12 st
6 st
2 st
3 st
2 st
JB (Man)
14 st
7 st
3 st
1 st
4 st
Om svarat Reklam: Skriv kort om vad för reklam som användes:
JB;
Motivationsliknande, reklamblad, informationsblad om programmen, öppet hus,
broschyrer, bussreklam, flygblad.
Vasa;
Bussreklam, informationsreklam, papper, ”Skickades hem papper och så fick man
lappar på öppet hus”, SYO, lappar från öppet hus, ”fick blanketter om varje skola”.
Om svarat Gratis varor: Skriv kort om vad för gratis varor som användes:
JB;
Tidningar, pennor.
Vasa;
Nyckelband.
Om svarat Mervärden: Skriv kort om vad för mervärden som användes:
Vasa;
Internationellt utbyte, språkresor, ”Jag fick information innan jag valde att Vasa hade
mycket utbyten med länder, man fick chansen att resa mycket”.
Om svarat Annat: Skriv kort om vad för andra metoder som användes:
JB;
”Kompis berättade om skolan”, kompisar.
Vasa;
SYO har informerat.
17. Vad tycker du om din skola idag?
Skola
Mycket bra Bra
Vasa (Man)
9 st
Vasa (Kvinna)
14 st
1 st
Vasa (Totalt)
23 st
1 st
JB (Man)
15 st
4 st

Ok
1 st
1 st
3 st
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Dåligt Mycket dåligt

1 st

1 st

Ej åsikt

1 st

SKOLOR SOM VARUMÄRKE
– uppfyller de elevernas krav?
18. Vad är mycket bra/bra/ok/dåligt/mycket dåligt med skolan?
JB;
”Tycker inte att det är roligt i skolan, lär mig mer hemma än i skolan”, schemat,
”skolan är väl ok, som den alltid har varit”, ”skolan är ok, ligger lite långt från Sätra
bara”, dator, ”det är roligt”, ”modern och trevlig miljö”, bra lärare, ”mycket att höra”,
bra hjälp, ”allt är bra utom maten”, ”bra scheman, trevliga lärare med mera”, bra
lärare, ”Allt, det finns inget dåligt”, ”lär mig det jag vill för det mesta”, helheten, ”det
är som det är och man vill gå till skolan för att det är roligt”, lärarna, klassen,
datorerna, ”det är bra lärare”, ”allt är perfekt, enda som är dåligt är skolmaten”,
personal, elever, skolan, personalen, ”den är modern”.
Vasa;
”Trevliga lärare, mysig miljö, frän inredning, cool”, ”Det är bra stämning och alla kan
vara sig själv”, ”Bra lärare, breda linjer, bra skola allmänt”, bra lärare, ”allt är bra,
personalen är underbar, tjejerna är snygga”, bra lärare, läroriket, trevligt, chill, allt är
bra, ”allt är bra typ”, ”det är bra lärare men mycket plugg”, ”jag trivs jättebra! På vasa
finns den son stor folkgruppsskillnad, och alla respekterar en för den man är!”,
lärarna, klasskompisarna, miljön, ”mycket bra, det är seriöst, jag trivs och bra lärare”,
”Lärarna och eleverna här är snälla, det finns nya datorer och bra arbetsmiljö, maten
är jättebra!”, ”den är stor och ger bra utbildning, de har bra lärare, bra mat och bra
ämnen”, ”den är cool”, ”varje dag är ett nytt äventyr, bra lärare och bra mat”, ”jag lär
mig mycket, har bra lärare men pressen är hög, jag är ofta stressad över skolarbetet”,
”den är mycket bra, för att den är lugn och jag lär mig mycket och har träffat massor
av nya kompisar”, ”det är bra personal och trevlig omgivning, seriöst och lärorikt,
dåligt är att det kan bli lite mycket läxor ibland och högt tempo”, ”att den är unik”,
”det är en normal skola, inget märkvärdigt, får en utbildning så att man kan plugga
vidare sedan bara”.
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