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identity that Carlforsska secondary schools intended to transmit through "The Carlforsska 

experience"? 

 

Purpose The purpose of this study is to describe the correlation between the pupils perception and 

the message that Carlforsska secondary school intended to transmit through "The 

Carlforsska experience". 

 

Method To describe the correlation, a case study was performed and empirical data was gathered 

through interviews with the sender and a focus group with the recipients of the advertising 

film. The interviews were based on semi-structured questions that gave possibility for 

follow-up questions that lead to more developed responses. The design of the interview 

questions was based on a self-constructed theoretical model. 

 

Conclusion The study found that the commercial advertising film "The Carlforsska Experience” in many 

areas was perceived by the recipients in the way the sender intended. Of the emotional 

aspects of advertising the film conveys many of the perceived feelings of intended 

recipients. The recipients partly used the same words as the sender in order to describe 
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film is an emotional film rather than an informative film, which recipients perceived. The 

emotional film was not entirely appreciated by the recipients who had preferred more 

information about the educations. The sender wanted to show the variety of theoretical 
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1. Problembakgrund 

Varumärket har existerat sedan 4 000 år tillbaka i tiden, även om det gått under olika benämningar. 

Varumärkets uppgift var och är än idag att fastslå en tjänst eller en produkts identitet och att skilja 

den från andra. (Holger & Holmberg, 2002, s.29-30) 

 

Fenomenet varumärkesvärde föddes på 1980-talet och har haft en stor inverkan på affärsstrategier i 

alla slags branscher. En konsument uppfattar en produkt eller tjänsts varumärkesvärde som ett 

adderat värde till en funktionell produkt eller tjänst. Exempel på värden är medvetenhet, lojalitet, 

upplevd kvalitet eller andra associationer som är kopplade till varumärket. (Aaker & Biel, 1993, s.1-2) 

Varumärkesvärdets teori slog igenom eftersom finansmarknaden och högsta ledningar på företag 

insåg att uppbyggande av starka varumärken kan ha större långsiktig vinst. Detta i jämförelse med 

den kortsiktiga priskonkurrens som rådde mellan produkterna eller tjänsterna på 1980-talet. Det 

begreps att ju starkare varumärket var, desto större blev det finansiella värdet. Skulle exempelvis ett 

varumärke vara i nöd, kan varumärkesvärdet avsevärt påverka aktievärdet. Att stärka ett varumärke 

kan göras antingen genom produktutveckling, ökad kvalitet eller genom marknadsföringsåtgärder. 

(Tuominen, 1991, s.71-72) 

 

Marknadsföringens roll i varumärkesvärde förklaras på följande sätt; en organisation använder sig av 

marknadsföring för att skapa, behålla och förhöja varumärkets image. Det vill säga, företag förmedlar 

varumärkets identitet genom olika associationer för att påverka konsumenten till att få en viss positiv 

bild om varumärket. Denna image leder i sin tur till ett adderat värde för produkten eller tjänsten, 

som är kopplat till dess varumärke och resultatet blir varumärkesvärde. (Aaker & Biel, 1993, s.5 & 

s.143) Varumärkesvärde är konsumentens varumärkeskunskap och uppfattning som reaktion på dess 

marknadsföring (Keller, 1993, s.8). Marknadsföring i form av reklam ska ha ett symboliskt värde och 

vara betydelsefullt för konsumenten för att varumärkets image ska förhöjas. Istället för att endast 

koncentrera på de funktionella och konkreta fördelarna hos en produkt eller tjänst, uppmärksammas 

även de symboliska associationerna och uttrycksfullheten hos ett varumärke. (Meenaghan, 1995, 

s.23)  

 

Av marknadsföringens olika kommunikationsval är bildspråkig reklam det principiella när det avser 

varumärkes image. Det anses vara ett komplext fenomen att förstå hur reklam påverkar 

konsumenten. Det finns två breda teoretiska fält när det gäller reklameffekter. Det kognitiva fältet 

ser konsumenten som en rationell beslutstagare där den vänstra sidan av hjärnan används. Val av 

varumärke är baserat på förnuft där beslutstagaren går igenom både mentala såsom fysiska steg. I 

fältet varumärkesimage, utnyttjas den högra delen av hjärnan. Val av varumärke är baserat på 

emotionella och instinktiva känslor som konsumenter har om varumärken eller dess reklam. Det vill 

säga att beslutsfattandet utförs på grunderna om varumärket som har en viss känslomässig betydelse 

eller passar in i konsumentens livsstil. Reklamens uppgift är att skapa ett bildligt uttryckt och ett 

passande bildspråk för att skapa en relation mellan varumärket och konsumenten. (Meenaghan, 

1995, s.23 & s.28-29) 



 

Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi, FÖA 300 

 

2 

 

1.1 Problemdiskussion 

Antalet gymnasiala friskolor har ökat och de är idag nästan lika många som de kommunala 

gymnasieskolorna i antal, 458 respektive 497 stycken. Men det är endast 22 procent av 

gymnasieelever som går i friskola i år. Trots den generella elevminskningen som råder på grund av 

små födelsekullar på 1990-talet, har de fristående gymnasieskolornas elevantal ökat med 8 056 

stycken elever. Detta i jämförelse med de kommunala gymnasieskolorna som har minskat med 9 357 

stycken elever sedan förra läsåret. (Skolverket, 2010) 

 

Konsekvenserna är att det har blivit starkare konkurrens för de kommunala gymnasieskolorna. 

Minskningen av elevkullar och ökningen av friskolor har lett till nedskärningar och hot om framtida 

nedläggningar för de kommunala gymnasieskolorna. (Arbetaren, 2010) 

 

Att satsa på marknadsföring har blivit allt mer betydande för skolorna för att försöka vinna elever till 

att gå på deras skola. De senaste åren har budgeten för marknadsföring ökat på skolorna. Skolvärden 

skriver om hur skolor använder marknadsföring av olika slag, bland annat reklam i radio, tidningar 

och på bio. (Skolvärlden, 2010) En gymnasieskola inledde år 2009 ett samarbete med TV-kanalen 

MTV som visade reklamfilmer för skolan på sin webbplats (John Bauer gymnasiet, 2010).  Andra 

exempel är att skolor annonserar om att ge en dator till eleven om denne börjar på skolan eller 

lovord om att det inte kommer att ges ut läxor. Större delen av skolorna i Sverige tycker att man bör 

lägga delar av budgetkapitalen på andra resurser istället för på reklam. Reklaminsatser med 

erbjudanden kan anses påverka vad elever väljer för skola, vilket kan göra att elever väljer fel 

inriktning på grund av att de ser erbjudandet som roligare än den kvalitet som utbildningen ger. 

(Skolvärlden, 2010)  

 

Enligt det kommunala gymnasiet Carlforsska i Västerås framtonas att friskolorna generellt har mer 

pengar att röra sig med än vad kommunala skolor har, gällande reklaminsatser. Det startas många 

friskolor i Västerås idag och konkurrensen växer sig allt starkare. Det finns cirka 1 200 

gymnasieplatser i överskott som inte tillsätts med elever i Västerås, vilket skulle kunna jämföras med 

att hela Carlforsska gymnasiet skulle stängas. Behovet för Carlforsska gymnasiet att använda sig av 

mer reklam är på grund av att de behöver ligga på samma nivå som friskolorna och inte förlora 

eleverna till konkurrenterna. (Duvkär, rektor Carlforsska gymnasiet)  

 

För att differentiera sig har Carlforsska gymnasiet spelat in en reklamfilm vid namn ”The Carlforsska 

experience”. Denna film används av skolan för att förstärka varumärket Carlforsska gymnasiet och för 

att differentiera sig på marknaden. (Duvkär, rektor Carlforsska gymnasiet) Det är i dagens hårda 

konkurrens mellan gymnasieskolorna intressant att se om Carlforsska gymnasiets reklamfilm ”The 

Carlforsska experience” förmedlar den varumärkesidentitet som var menat till betraktarna. 
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1.2 Frågeställning 

Vilka skillnader och likheter finns mellan elevernas uppfattning och den varumärkesidentitet som 

Carlforsska gymnasiet vill förmedla med ”The Carlforsska experience”. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva överensstämmelsen mellan elevernas uppfattning och Carlforsska 

gymnasiets menade budskap med ”The Carlforsska experience”. 

1.4 Studiens målgrupp 

Studien är avsedd för uppdragsgivaren Carlforsska gymnasiet i Västerås, men även för reklambyrån 

NPP som fick uppdraget att skapa reklamfilmen ”The Carlforsska experience”. Studien är också 

menad för Mälardalens högskola samt de som har intresse för ämnet marknadsföring. 
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2. Tillvägagångssätt 
I detta kapitel presenteras den metod som använts under genomförandet av studien.  

 

Denna fallstudie har skett på uppdrag av Carlforsska gymnasiet i Västerås därför att de var 

intresserade av att se huruvida deras marknadsföringsåtgärder var effektiva för att rekrytera nya 

elever till skolan genom att stärka varumärkets position på marknaden. Studien behandlade 

reklamfilmen ”The Carlforsska experience” och anledningen till att reklamfilmen valdes var att den 

stod för en stor del av skolans totala marknadsföringsbudget när den skapades. Därför ses reklam-

filmen som den enskilt viktigaste kanalen av marknadsföringen. Skolans marknadsföringsbudget var 

år 2008 totalt 200 000 kronor och när reklamfilmen skapades stod den för 60 000 kronor av den 

totala budgeten. Vidare har skolan också lagt 60 000 kronor för att exponera filmen på SF-Bio AB i 

Västerås. (Duvkär, rektor Carlforsska gymnasiet) Reklamfilmen producerades av reklambyrån 

Cowboy i Västerås som går under namnet NPP. Den spelades in under år 2008 och har sedan dess 

visats på SF-Bio AB i Västerås, på gymnasiemässan, när Carlforsska gymnasiets hållit öppet hus, som 

inledning på informationsmöten, på internetforum som Youtube (www.youtube.com) samt på 

skolans webbplats. (Duvkär, rektor Carlforsska gymnasiet)  

 

För att ge läsaren en inblick i hur reklamfilmen ”The Carlforsska experience” utspelas finns en 

förklaring för den som inte har möjlighet att se reklamfilmen på internet (www1.vasteras.se/ 

carlforsska), se Bilaga 1. 

 

Kontakten med Carlforsska gymnasiet hölls med en av rektorerna på skolan, Anders Duvkär och med 

studievägledare Maj Orve. Det inledande mötet hölls den 23 mars 2010 och på det mötet 

presenterades och diskuterades uppdragsgivarens problem. I detta möte fastslogs studiens syfte. 

Anders Duvkär och Maj Orve var båda inblandade i skolans marknadsföring men Maj Orve var den av 

dem som höll kontakten med reklambyrån NPP under skapandet av reklamfilmen. Därför utfördes en 

extra intervju med Maj Orve för att få fram Carlforsska gymnasiets budskap med reklamfilmen. För 

att komplettera uppgifterna från Carlforsska gymnasiets sida så hölls även en intervju med Roger 

Eriksson, Creative director på NPP i Västerås. Roger Eriksson var Creative director i den grupp från 

NPP som tog fram reklamfilmen. (Orve, studievägledare Carlforsska gymnasiet) Under skapandet av 

reklamfilmen användes också en fokusgrupp med 15-20 elever från skolan (Eriksson, Creative 

director NPP) . Dessa stod för en stor del av kontakten med NPP och de var behjälpliga i arbetet att 

förmedla Carlforsska gymnasiets varumärkesidentitet till NPP. Tyvärr fanns inte möjlighet att träffa 

någon person ur denna grupp då de flesta inte fanns kvar på skolan. De som fanns kvar var under 

studien i slutfasen av sina slutprojekt och var därför inte anträffbara. 

 

 

http://www1.vasteras.se/carlforsska
http://www1.vasteras.se/carlforsska
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2.1 Intervjumodell 

Den modifierade teorimodell som presenteras nedan (Figur 1) är en sammanslagning av två forskares 

perspektiv på varumärkesidentitet respektive varumärkesimage. Forskarnas modeller modifierades 

för att passa studiens frågeställning och syfte. David Aakers (1996, s.67) varumärkesidentitetssystem 

och Kevin Lane Kellers (1993, s.7) varumärkesimage. Dessa två perspektiv har valts eftersom de 

kompletterar varandra. Varumärkesidentitetssystem motsvarar den varumärkesidentitet som 

Carlforsska gymnasiet (sändaren) förmedlar genom reklamfilmen. Utifrån elevernas (mottagarna) 

uppfattning av sändarens budskap genom reklamfilmen skapas en varumärkesimage i elevernas 

huvuden. Kellers (1993, s.7) varumärkesimageassociationer framgår i slutet av den modifierade 

modellen. Dessa evaluerar styrkan, fördelaktigheten och unikheten av associationerna som framgått 

av eleverna. Den modifierade modellen användes som underlag för utformningen av 

intervjufrågorna. För att få fram skillnader och likheter mellan sändarens budskap och mottagarens 

uppfattning av reklamfilmen krävdes att samma frågor ställdes till sändare och mottagare.  
 
För att fastställa den identitet som Carlforsska gymnasiet (sändaren) vill förmedla med reklamfilmen 

har frågor ställts utifrån Aakers (1996, s.67) syn på varumärkesidentitetssystem. De fyra varumärkes-

perspektiven är varumärket som produkt, organisation, person och som symbol. Utifrån de tre 

perspektiven produkt, organisation och person ställdes frågor för att leda till en diskussion, se Bilaga 

2. För att identifiera elevernas (mottagarnas) uppfattning av reklamfilmen ställdes också frågor 

utifrån Aakers varumärkesidentitetssystem, ur perspektiven varumärket som produkt, organisation 

och person. Utifrån dessa perspektiv ställdes frågor för att leda till en diskussion, se Bilaga 3. 

Skillnaden var att frågorna istället var anpassade till mottagarna.  

 

För att evaluera styrkan, fördelaktigheten och unikheten i de associationer som framkommit från 

respondenterna användes Kellers (1993, s.7) syn på varumärkesimage. Utifrån denna aspekt 

utvärderades först vilka kvalitativa associationer sändaren ville få fram, samt vilka som uppfattades 

av mottagarna (Styrkan). Därefter utvärderades vilka associationer som sändaren trodde skulle vara 

betydelsefulla och önskvärda av mottagarna. Samt hur de uppfattades (Fördelaktigheten). Efter det 

utvärderades vilka associationer sändaren helst ville framhäva genom reklamfilmen, samt hur de 

uppfattades (Unikheten). Symboliken är summeringen av varumärket som produkt, organisation och 

person och representerar även de starkaste, fördelaktigaste och unikaste associationerna som 

framkommit. 
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Figur 1. Sammanslagning av Aakers (1996, s.67) varumärkesidentitetssystem och Kellers (1993, s.7) 
varumärkesimage, anpassad till studien. Egen bearbetning. 

2.2 Respondenterna 
Nedan presenteras respondenterna av studien. Det vill säga sändare och mottagarna av 
reklamfilmen. 

2.2.1 Reklamfilmens identitet – sändare av reklamfilmen 

För att få en bild av den identitet som Carlforsska gymnasiet ville förmedla med ”The Carlforsska 

experience” gjordes en intervju med Maj Orve, studievägledare Carlforsska gymnasiet. Maj Orve stod 

för kommunikationen mellan skolan och reklambyrån under produktionen. En intervju gjordes också 

med Roger Eriksson, Creative director på NPP i Västerås eftersom även han var involverad i 

utformandet av budskapet och han stod för en del av kommunikationen mellan elevfokusgruppen 

och NPP. Det var denna kommunikation i form av möten med elevfokusgruppen som lade grunden 

till reklamfilmens budskap (Eriksson, Creative director NPP). Därför sågs det logiskt att använda sig av 

dessa två kontaktpersoner i arbetet att fastställa den identitet som förmedlas genom reklamfilmen.  

2.2.2 Reklamfilmens image – mottagare av reklamfilmen 

För att se vilken image ”The Carlforsska experience” förmedlar, tilldelades intervjuarna nio stycken 

respondenter från Skiljeboskolan i centrala Västerås. Anledningen till att antalet respondenter blev 

nio stycken berodde på att intervjuarna bad Skiljeboskolan att välja ut åtta till tio elever, ungefär lika 

många av samma kön, från en klass. Detta är enligt Kvale (1997, s.97-97) en passande storlek för en 

fokusgrupp. Respondenterna var elever i årskurs åtta på Skiljeboskolan i Västerås. Skolan valdes ut 

genom att alla högstadieskolor i Västerås kontaktades och Skiljeboskolan tackade ja till att delta i 

undersökningen och valdes därför ut. ”The Carlforsska experience” riktar sig till alla i Västerås som 

ska göra sitt val inför gymnasiet. I och med det ansågs det inte vara särskilt relevant att specificera 

respondenterna, utan det beslutades att ungefär lika många av varje kön skulle intervjuas. Länge 

diskuterades huruvida högstadieelever eller elever som går i årskurs ett på gymnasiet var rätt för 
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undersökningen. Carlforsska gymnasiet erbjöd access till sina elever på skolan. Dock valdes de bort 

till förmån för högstadieeleverna. Eleverna i årskurs nio hade precis gjort sitt val inför 

gymnasiestarten, vilket sågs som negativt då de var insatta i gymnasiemarknaden i Västerås. Därmed 

fanns risken för att gymnasieskolors reklamsatsningar som de var utsatta för skulle färga 

undersökningen. Eleverna i årskurs åtta borde däremot inte vara påverkade av skolans 

varumärkesidentitet vilket både eleverna på Carlforsska gymnasiet och eleverna i årskurs nio på 

högstadieskolorna bör vara. Gymnasieeleverna är i Carlforsska gymnasiets miljö på daglig basis och 

niondeklassarna har involverat sig i gymnasieskolorna till den grad att de kunnat göra ett val för 

framtida studier. På så vis var de under annan påverkan än eleverna i årskurs åtta när de exponeras 

för reklamfilmen och av dessa anledningar valdes det slutligen att eleverna i årskurs åtta var den 

rätta målgruppen för undersökningen. 

2.3 Insamling av data 

Studien inleddes med att litteratur insamlades, men eftersom det är en fallstudie kompletterades 

litteraturinsamlingen också med empiri. All litteratur som insamlades ger en grund för att förstå 

problemet och för att finna ett tillvägagångssätt anpassat till studiens syfte (Backman, 1998, s.66). 

Vetenskapliga artiklar söktes på Mälardalens högskolas biblioteks databaser. De databaser som 

användes var ELIN@Mälardalen, ABI/INFORM Global (ProQuest), Emerald och Google Scholar. Med 

hjälp av dessa hittades en mängd artiklar genom sökord såsom: Brand Equity, Brand Management, 

Brand Identity, Consumer Brands, TV Advertising och Brand Image. Därefter sorterades de mest 

relevanta artiklarna ut och i dessa artiklar studerades referenslistorna. Referenslistorna visar varifrån 

informationen i artiklarna hämtats och utifrån detta visades vilka forskare som refererats till oftast. 

På så vis kunde en slutsats dras om att dessa var de mest relevanta för studiens syfte. Detta sätt att 

söka igenom källor för vidare information säger Backman (1998, s.151), är värdefullt.  

 

Litteratur söktes även i skolans bibliotek med hjälp av den internetburna litteratursöknings-

funktionen. Vidare användes även sökmotorn Google (www.google.se) för att finna artiklar som 

exempelvis tidningsartiklar. Dessa användes som komplement för att bekanta sig med studiens 

ämnesområde. Artiklarna gav en bild av hur gymnasieskolorna och dess marknadsföring diskuterades 

i media. På Google användes bland annat följande sökord i olika kombinationer: Gymnasieskola, 

Marknadsföring, Gymnasiereklam, Antal Elever, Friskolor, Kommunala Gymnasieskolor, Reklam-

erbjudanden och Elevrekrytering. Användning av flera sökord är till fördel då det bidrar till att rätt 

information lättare hittas (Christensen, et al., 2001, s.99). När en mängd litteratur och information 

som tidningsartiklar insamlats och analyserats så kunde vissa mönster tydas gällande situationen för 

gymnasieskolor i relation till marknadsföring. All information som inhämtas genom information som 

tidningsartiklar gav en grund och förståelse om gymnasieskolornas ökade konkurrens.  

 

Syftet med denna studie berör ett specifikt problem för Carlforsska gymnasiet och eftersom detta 

problem inte tidigare undersökts var det självfallet att även insamla empiri. För att samla in empiri 

finns flera tillvägagångssätt och i denna studie stod valet mellan enkäter, intervjuer och 

http://www.google.se/
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fokusgrupper. Enkäter är en sluten metod för att få svar på frågorna, det går endast att svara på det 

som frågorna ställer. Intervjuer går mer på djupet och följdfrågor uppstår som kan vara bidragande 

till kvaliteten på svaren, jmf. (Christensen, et al., 2001, s.69 & 103-104) Fokusgrupper bör vara en 

användbar teknik för att samla in data. Nackdelen är dock att när det är respondenternas uppfattning 

av en reklamfilm som eftersöks, kan respondenterna påverkar varandra. Men detta kan också leda till 

att respondenterna kommer på resonemang som de inte hade gjort själva. En diskussion i en 

fokusgrupp kan leda till att respondenterna pratar utifrån ämnet utan hjälp av intervjuarna. 

(Christensen, et al., 2001, s.176) Det slutliga valet stod mellan att använda sig av antingen intervjuer 

eller en fokusgrupp. För att undersöka reklamfilmens varumärkesidentitet (sändaren) valdes 

intervjuer av anledningen att endast två personer skulle intervjuas och dessa intervjuer skulle 

dessutom inte ske samtidigt. Vad gäller intervjuerna för att undersöka reklamfilmens 

varumärkesimage (mottagarna) kom valet att falla på en fokusgrupp. Detta berodde på att studien 

genomfördes under den tid på terminen som nationella prov skrevs. Detta är en upptagen tid på 

högstadieskolorna och därför erbjöds totalt en timmes tid till att genomföra intervjuer. Intervjuer 

beräknas ta minst tjugo minuter per intervju och åtta intervjuer skulle innebära minst två timmar och 

fyrtio minuter effektiv intervjutid, vilket inte godkändes av Skiljeboskolan. Det finns flera fördelar 

med fokusgrupper; de tar inte lång tid att genomföra, de möjliggör att reklamfilmen kan visas och om 

oklara svar ges kan dessa omedelbart redas ut (Christensen, et al., 2001,s.168).  

 

Till intervjuerna med både sändare och mottagare valdes en semistrukturerad intervjuteknik, se 

Bilaga 2 och 3. Denna struktur ger utrymme att ställa följdfrågor som leder till mer utvecklade svar 

och dessutom kan innehållet anpassas till respondenternas svar. Utformningen av de 

intervjufrågorna som intervjuerna skedde utifrån grundades från den egenkonstruerade teoretiska 

modell som presenterats tidigare (Figur 1). Denna modell baseras på Aakers (1996, s.67) 

varumärkesidentitetssystem och Kellers (1993, s.7) varumärkesimage. 

 

2.4 Hur intervjuerna genomfördes 
Nedan presenteras intervjuobjekten för studien gällande både sändare och mottagarna av 
reklamfilmen. 

2.4.1 Sändare 

Sändare av budskapet avser Maj Orve på Carlforsska gymnasiet och Roger Eriksson på reklambyrån 

NPP. Intervjuerna med sändarna skedde på olika vis, vilket delvis berodde på att anpassning till 

arbetslivet krävdes för att passa respondenterna. 

 

Intervjun med Maj Orve genomfördes den 4 maj 2010 och pågick i ungefär en timme. Maj Orve är en 

del av marknadsföringsgruppen på Carlforsska gymnasiet och kunde redogöra för hur reklamfilmen 

skapats. Denna intervju leddes av de tre intervjuarna och tog plats på Maj Orves kontor på 

Carlforsska gymnasiet. Två av intervjuarna antecknade under intervjuns gång. Utöver dessa 

intervjutillfällen med Maj Orve hölls också en e-postkommunikation med henne.  
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Intervjun med projektledaren på NPP skedde i NPPs lokaler i Västerås den 4 maj 2010 och pågick i 45 

minuter. Intervjun var viktig i förståelsen för hur produktionsarbetet med reklamfilmen gått till och 

för att få fram vad NPP ville förmedla med reklamfilmen. Intervjun skedde som en diskussion som till 

stor del leddes av Roger Eriksson där han berättade för de tre intervjuarna hur projektet gått till 

väga, från första kontakten med Carlforsska gymnasiet, till den färdiga reklamfilmen. Intervjun 

styrdes av frågor knutna till den egenskapade teorimodellen och presenteras närmare i Bilaga 2. 

2.4.2 Mottagare 
Testundersökning 

Innan studien genomfördes gjordes en testundersökning av intervjutekniken med två stycken 

personer i åttonde klass i Västerås, som valde att vara anonyma. De valdes på grund av att 

reklamfilmens målgrupp är elever i Västerås som ska göra sitt gymnasieval och det är också denna 

målgrupp som är respondenterna i undersökningen. De två personerna som valdes för testintervjun 

var bekanta till intervjuarna. Detta sågs dock inte negativt eftersom testundersökning gjordes som 

kontroll för att identifiera möjliga problem med frågorna och intervjutekniken. Efter dessa 

testintervjuer gjordes en utvärdering och nödvändiga förändringar.  Testintervjuerna visade sig 

behövliga för att övning och erfarenhet krävs för att hålla i intervjuer. Genom att först ha genomfört 

tester bör ha resulterat i säkrare intervjutekniker, bättre formulerade frågor och därmed möjligheten 

att få bättre information.  

Respondenterna 

Intervjun med de nio respondenterna skedde i en fokusgrupp. Detta möte tog plats i ett klassrum på 

Skiljeboskolan där endast respondenterna och de tre intervjuarna befann sig. Detta för att 

respondenterna inte skulle störas och fokusera på annat är uppgiften. Intervjun inleddes med att 

respondenterna upplystes om att intervjun spelades in. Detta då det är en förutsättning för att 

intervjuarna, efter undersökningen skulle ha möjlighet att skriva ner allt som sagts (Kvale, 1997, 

s.149). Efter detta följde en kort presentation av intervjuarna samt tillvägagångssättet för intervjun. 

Intervjuarna var noga med att inte exakt presentera vad uppgiften gick ut på för att intervjuarna inte 

ville att de skulle koncentrera sig på ett visst moment. Därefter delades gruppen upp i två mindre 

grupper och reklamfilmen spelades upp för respondenterna i olika delar av klassrummet, riktade från 

varandra. Detta för att fokus på reklamfilmen borde bli större då de inte är lika många som sitter runt 

datorskärmen. Intervjuarna höll sig i bakgrunden och var tysta under exponeringen av reklamfilmen. 

Efter reklamfilmens slut tilldelades respondenten ett papper och bads att under tre minuter skriva 

ner ord och tankar som uppstått under exponeringen av reklamfilmen. Aaker (1991, s.136) kallar 

denna teknik Free Association och den är användbar i undersökningar där en respondent exponeras 

för varumärkesförmedlande medier. Metoden är även effektiv för att förbigå hämmande i 

respondentens tankeprocesser (Aaker 1991, s.136). Efter detta visades reklamfilmen än en gång och 

sedan hänvisades respondenterna till att sätta sig i en cirkel. En intervjuare satte sig också i cirkeln, 

en satte sig i bakgrunden och skrev ner allt som sades under intervjun och den tredje ställde sig vid 
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whiteboardtavlan. Därefter fick respondenterna redogöra för vad de skrivit på lapparna. De ord och 

tankar som uppkom skrevs på whiteboardtavlan av en av intervjuarna som redovisas i Bilaga 6. Sedan 

fördes en diskussion utifrån de ord som respondenterna skrivit. Diskussionen om konsumentens Free 

Associations mynnade sedan ut i tillfällen att diskutera de frågor som tillkommit från den 

modifierade teoretiska modellen, se Bilaga 3. Efter intervjun med fokusgruppen sammanställdes 

insamlad data genom att intervjuarna tillsammans i ett grupprum på Mälardalens högskola lyssnade 

igenom inspelningen och transkriberade vad som sagts. Därefter jämfördes transkriberad data 

intervjuarna emellan och sammanställdes efter produkt, organisation och person. Transkriberad data 

kompletterades också med anteckningarna från intervjutillfället, de ord som skrivits på 

whiteboardtavlan och respondenternas skrivna anteckningspapper. Denna typ av intervju är en så 

kallad ad hoc undersökning, vilket innebär att problemet, i detta fall vilken image reklamfilmen 

förmedlar, studeras vid en given tidpunkt (Christensen, et al., 2001, s.70). Fokus hos respondenten 

var helt tillägnat reklamfilmen varvid reklambruset inte bör ha påverkat på samma vis som en 

vardaglig miljö. Detta gjorde att reklamfilmen kunde tolkas tydligare än om den visats för 

respondenterna i en vardaglig miljö.  

 

Tabell 1. Egenmodifierad tabell som visar de intervjuer som gjordes under studien. 

2.5 Hur sammanställningen gjordes 
Efter att intervjuerna genomförts gjordes en sammanställning av intervjuerna med sändarna, dessa 

utgjorde sändarens del av empirin. Transkriberingen av intervjun med mottagarna utgjorde den 

andra delen av empirin. Empirin strukturerades upp efter den använda teorins olika perspektiv 

(produkt, organisation och person). Därefter gjordes en jämförelse mellan de olika empiriska 

delarnas likheterna och skillnaderna som ledde till en analys där empirin och teorin ställdes mot 

varandra. Denna analys strukturerades på samma vis som empirin. Efter detta följdes Kellers (1993, 

s.7) teori om varumärkesassociationers styrka, fördelaktighet och unikhet av de förmedlade 

Respondent Dag Tid Sändare/ 

mottagare 

Inspelning/ 

Noteringar 

Övrigt 

 

Anders Duvkär (rektor, 

Carlforsska gymnasiet) 

23 mars 1 timme Sändare Noteringar Inledande 

möte 

Maj Orve (studie-

vägledare, Carlforsska 

gymnasiet) 

23 mars 1 timme Sändare Noteringar Inledande 

möte 

4 maj 1 timme Sändare Noteringar Intervju 

Roger Eriksson 

(Creative director, NPP) 

4 maj 45 Minuter Sändare Noteringar, 

Inspelning 

Intervju 

Fokusgrupp (elever 

årskurs 8) 

12 maj 50 Minuter Mottagare Noteringar, 

Inspelning 

Fokusgrupp 
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associationerna. Dessa förmedlade associationer urskiljdes och ställdes mot mottagarnas 

uppfattningar för att se om de stämde överens. Dessa likheter och skillnader utgjorde de starkaste, 

fördelaktigaste och unikaste associationer och utgjorde symbolen i Figur 1, som presenterats 

tidigare.  

2.6 Källkritik 

Litteraturböcker 

Litteraturen är hämtat från Mälardalens högskolas bibliotek och Stadsbiblioteket i Västerås. Efter att 

ha sökt vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet och läst i dess referenslistor letades böcker efter 

namn på de forskare som nämnts flest gånger. Detta för att få mer ingående information än 

artiklarna kunde bidra med.  

 

Vetenskapliga artiklar 

Artiklarnas tillförlitlighet är hög eftersom de måste ha granskats för att få publiceras som 

vetenskapliga artiklar. Detta ökar trovärdigheten till studien då den bygger på teorier från forskare.  

 

Elektroniska källor 

Det är svårt att bedöma kvaliteten i innehåll i litteratur som erhållits via internet och det är upp till 

användaren av litteraturen att avgöra tillförlitligheten (Christensen et al., 2001, s.99) Utgivaren av 

den information som erhållits via sökmotorn Google (www.google.se) granskades genom att ställning 

togs till aspekterna; utgivarens politiska ställning, publiceringsdatum och innehåll.  

 

Utgivarens politiska ställning 

Utgivarna har olika politiska ställningar och blandningen var ett medvetet val för att uppnå en balans. 

Detta bör dock inte påverka innehållet i informationen då de stora partierna håller en likvärdig 

ståndpunkt i frågan om friskolor.  

 

Publiceringsdatum 

Artiklar som är skrivna för ett antal år sedan kan vara orrelevanta i dagsläget då utveckling sker fort i 

samhället (Christensen et al., 2001, s.102). Informationen som erhållits från de elektroniska källorna 

har publicerats tidigast år 2008, vilket styrker relevansen av informationen.  

 

Innehåll 

Innehållet i de elektroniska källorna anses trovärdigt eftersom det inte motstrider varandra gällande 

information inom samma ämne. Det vill säga, källorna styrker varandra vilket bidrar till att 

pålitligheten blir större. 
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Intervjuer 

Från Carlforsska gymnasiet intervjuades studievägledaren Maj Orve. Eftersom Maj Orve är anställd 

på skolan befinner hon sig i Carlforsska gymnasiets miljö på daglig basis. Reklamfilmen skapades två 

år innan denna studie genomfördes, vilket kan ha påverkat de svar som Maj Orve lämnade under 

intervjun. På grund av att ingen dokumentation om reklamfilmens syfte finns arkiverad finns en risk 

att viss information om filmens varumärkesidentitet uteblivit i intervjun.  

 

Roger Eriksson, Creative director på NPP i Västerås, intervjuades gällande reklamfilmens 

varumärkesidentitet. När filmen skapades var det tre personer från NPP som arbetade i projektet. 

Roger Eriksson var en av dem och den enda som idag är kvar på NPP. På grund av de andra två 

deltagande personernas frånvaro kan information uteblivit vid intervjutillfället.  

 

Svaren från de båda intervjuerna med sändarna ställdes mot varandra som en kontroll. Detta för att 

styrka trovärdigheten av de båda intervjuerna.  

 

Fokusgrupp 

Fokusgruppen som intervjuades från Skiljeboskolan i Västerås bestod av elever i årskurs åtta. Valet av 

elever i årskurs åtta gjordes då eleverna inte antogs vara insatta i gymnasiemarknaden och 

Carlforsska gymnasiet. Detta eftersom syftet med intervjun var att identifiera den varumärkesimage 

som reklamfilmen förmedlade och det var därför viktigt att övriga kunskaper om Carlforsska 

gymnasiet inte påverkade. Att respondenterna i fokusgruppen inte besatt några kunskaper om 

Carlforsska gymnasiet var svårt att veta, varvid det är svårt att garantera att alla åsikter som yttrades 

i fokusgruppen kunde härledas till reklamfilmen.  

 

Vidare kan vissa åsikter som framkom ses som starkare då flera personer i gruppen kunde hålla med 

när en av respondenterna uttryckte en åsikt. Vid enskilda intervjuer hade dessa åsikter kanske inte 

framkommit i samma grad. 
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3. Varumärkesidentitet och varumärkesimage 
Nedan beskrivs verktyg i form av teorier för att identifiera varumärkesidentitet och varumärkesimage 

som förmedlas och uppfattas genom reklamfilm.  

3.1 Varumärkesidentitet  
"Brand Identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to create or 

maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a promise to customers 

from the organizational members” (Aaker, 1996, s.68) 

 

Varumärkesidentitet är vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. 

Varumärkesidentiteten bör förändras om den är svag eller oklar. (Melin, 1999, s.84-85) Företag 

sänder ut signaler om sin identitet för att andas in liv i den funktionella produkten och för att skapa 

associationer om varumärket. Varumärkesassociationer förmedlar vad varumärkesidentiteten vill 

vara och hur den vill ses ur konsumentens perspektiv. Associationerna blir till värdelöften för 

varumärket med funktionella, emotionella och självuttryckande förlängningar av varumärkes-

identiteten. (Uggla, 2001, s.83-88) Den fysiska produkten uppfyller de funktionella fördelarna, medan 

varumärket bidrar med symboliska meningar och emotionella värden (Meenaghan, 1995, s.27). De 

emotionella värdena binder konsumenten till varumärket genom känslomässiga band (Rothschild, 

2001, s.37).  

 

Varumärkesidentitet delas in i fyra perspektiv som är relaterade till varandra och bildar associationer 

kring varumärket. Varje aspekt har betydelse för varumärket, men det finns inget varumärke som har 

associeringar till alla perspektiven. Företaget väljer ut vilket eller vilka perspektiv som är viktigast och 

bör framgå i dess värdelöften. Dessa aspekter är varumärket som produkt, organisation, person och 

slutligen som symbol. (Aaker, 1996, s.25 & s.68) Företag bör utgå från varumärkets produktattribut 

och personlighet för att kunna bygga upp en stark varumärkesidentitet (Melin, 1999, s.88). 

3.1.1 Produkt 

Beskrivningen av ett varumärke som produkt behandlar associationer till produktens funktionella 

attribut och kvalitet (Rothschild, 2001, s.38). Ur aspekten varumärket som produkt, ska tjänsternas 

funktion framgå (Keller, 1993, s.4). Det kan även formuleras som varumärkesidentitetens materiella 

uttryck (Uggla, 2001, s.84). Produkt som varumärke, är värdelöften som behandlar de funktionella 

attributen (Aaker, 1996, s.80). Denna aspekt behandlar konsumentens antagande om produktens 

förmåga att tillfredsställa konsumentens funktionella behov (Meenaghan, 1995, s.27). Det vill säga, 

vad konsumenten erhåller i fråga om produktens funktion och värde vid köp (Uggla, 2001, s.88). 

Företagets uppgift är i detta avseende att förmedla en attraktiv bild av varumärkesprodukten och 

dess attribut. Det är viktigt att skapa starka associationer mellan varumärkesprodukten och 

konsumenten för att få en stark varumärkesidentitet. (Melin, 1999, s.86-87) 
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3.1.2 Organisation 

Varumärket som organisation avser hur organisationen i sig uppfattas, gällande uttryckta värderingar 

och fokus. Det vill säga, vad organisationen representerar. Exempel är hur Harley Davidsons 

organisation som varumärke kopplas med ”rider andan”. Värdelöften gällande organisationens 

värderingar är baserade på emotionella element. Det avser vad konsumenten känner med 

varumärket. Ett annat exempel är hur en ägare av en Mercedes kan känna sig rik, eller hur den som 

kör Volvo kan känna sig säker. Reklam exploaterar användarfantasi som relaterar till känslan av att 

använda produkten. Med andra ord, hur konsumenten i en situation gestaltar sig själv i relation till 

varumärket och upplever en viss känsla. (Uggla, 2001, s.83-104) Tanken på McDonalds som 

varumärke ger en känsla av att ha kul (Aaker 1991, s.109). 

3.1.3 Person 

Varumärket som person refererar till att förmänskliga varumärket och ge den en själ. Det antas att en 

konsument väljer varumärken som de väljer sina vänner, varumärket blir då någon som de vill synas 

eller umgås med. (Melin, 1999, s.94) Ett varumärke kan ses som en vän eller exempelvis ha en 

intelligent, imponerande eller rolig personlighet (Aaker 1996, s.83). Andra exempel på hur ett 

varumärke kan uppfattas är ungdomligt eller mjukt (Keller, 1993, s.4). Att ge varumärket en 

personlighet är viktigt på grund av att det är utgångspunkten för relationen med konsumenten 

(Aaker, 1996, s.83). Värdelöften gällande varumärkets personlighet kan beskrivas som själv-

uttryckande fördelar (Uggla, 2001, s.88). Personligheten ska visa vilken typ av person som är passad 

att använda produkten (Keller, 1993, s.4). Varumärkets personlighet ska även vara som en spegling 

och reflektion av hur konsumenten vill bli uppfattad (Melin, 1999, s.86). Konsumenten väljer 

varumärken som den kan identifiera sig med och som stämmer överens med konsumentens självbild 

(Uggla, 2001, s.88-89). Konsumenten söker social acceptans och använder varumärken för att 

uttrycka sin personlighet (Keller, 1996, s.4). Reklamens roll är att skapa en personlighet eller en 

karaktär till varumärket genom associationer som är anpassade till konsumenten. På detta sätt 

involverar varumärkets personlighet varumärket i konsumentens värld. (Meenaghan, 1995, s.24-25) 

Att utveckla personligheten kan ske på olika sätt. Det kan förmedlas en bild av användaren i reklam 

och exempel på det är Levi’s som använder sig av idealiserade användare i reklam som konsumenten 

förväntas identifiera sig med. Varumärket kan även använda sig av karakteristisk reklam för att 

framhäva sin personlighet. Absolut vodka anlitar kända konstnärer till att utforma flaskdesignen för 

att ge Absolut en spännande och sofistikerad personlighet. (Melin, 1999, s.94-95)  

 
“Brands are used as a sort of language. Brands tell you a great deal about who you are, where you 
are in life, what you are and where you are going. Brand choices are as much a part of ourselves as 
the way we speak, the words we use, our dialect, dress, gestures and language. Brands are part of 
ourselves and we are part of our brands.” (Lannon and Cooper, 1983, citerade i Meenaghan, 1995, 
s.26)  
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3.1.4 Symbol 
Varumärket som symbol kan uttryckas visuellt eller verbalt. De olika kännetecknen (produkt, 

organisation och person) gällande företagets identitet summeras i varumärkets symbol.  Symbolen 

representerar den gemensamma helheten av kännetecknen, där de funktionella, emotionella och 

självuttryckta associationerna kombineras. Genom symboliken uppfattar konsumenter de totala 

associationerna av varumärket tillsammans. (Aaker, 1996, s.84-85) Starka symboler kan vara så 

inarbetade att de blivit en del av samhällskulturen som exempelvis Coca Cola (Uggla, 2001, s.84). 

Bilder och symbolik av varumärken ska relatera till konsumentens behov, värderingar och livsstil. 

Detta på ett meningsfullt sätt som ger varumärket ett värde och differentierar varumärket från 

andra. (Meenaghan, 1995, s.25) 

3.2 Varumärkesimage 

Imagen är en subjektiv företeelse som innebär konsumentens tolkning av associationer relaterade till 

varumärket (Touminen, 1991, s.77). Imagen är vad som uppstår i konsumentens tankar när den 

tänker på varumärket och utgör meningen som varumärket har för konsumenten (Keller, 1993, s.2-

3). Varumärkesassociationer som sänds ut av ett företag kan uppfattas på ett annat vis av 

konsumenten. Det vill säga, att det kan finnas brus i förmedlingen till konsumenten. Associationer 

och image är perspektiv som kan vara fiktiva, det vill säga baserade på en irreell verklighet. 

Konsumenten kan fokusera på fel signaler än vad som var avsett. Exempelvis kan en bedömning på 

en läkarmottagnings kompetens baseras på personalens mottagande och lokalens inredning, istället 

för före detta patienters behandlingar. (Aaker, 1991, s.20 & s.110) Styrkan, fördelaktigheten och 

unikheten i varumärkesassociationer skiljer ur det som konsumenten anser viktigt i den kunskap den 

har om varumärket. Detta skapar i sin tur ett varumärkesvärde för konsumenten. (Keller, 1993, s.3) 

När en varumärkesassociation är kopplad till konsumentens livsstil och önskemål, kan en relation 

mellan konsument och varumärke uppstå (Rothschild, 2001, s.39). För att skapa en positiv image av 

varumärket krävs att några av varumärkesidentitetens associationer är starka, fördelaktiga eller 

unika för varumärket (Keller, 1993, s.3). 

3.3 Typer av varumärkesassociationer  
Olika typer av associationer bildar den imagen som konsumenten har om varumärket. 

Associationerna kan variera i samband med dess styrka, fördelaktighet och unikhet. (Keller, 1993, s.5) 

3.3.1 Styrkan hos associationerna 

Styrkan representerar hur starkt ett varumärke identifieras med en viss association. Med detta 

menas hur mycket associationerna till ett varumärke har behandlats i konsumentens huvud och till 

vilken kvalitet. Kvaliteten redogör för den relevans som associationerna har för konsumenten. Det vill 

säga, om associationerna har betydelse för konsumenten eller inte och på vilket sätt konsumenten 

tänker på varumärket. (Uggla, 2001, s.97) 
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Kvantiteten refererar till hur konsumenten utsatts för varumärket vid upprepad tillfällen i 

marknadskommunikation. En association blir starkare om den stöds av andra, liknande associationer. 

(Aaker, 1991, s.37 & 109) Varumärkeskännedom är grundat på tidigare exponeringar av varumärket 

och konsumenter kan vara påverkade av en tidigare image av varumärket. (Keller, 1993, s.2 & s.5) 

Associationer till varumärket som är skapade utifrån tidigare exponeringar av varumärket kan göra 

det svårare för konsumenter att ta in nya associationer om varumärket. (Aaker, 1996, s.20) 

 

En konsument får en positiv attityd till ett varumärke genom att ha upplevt positiva och starka 

associationer om varumärket (Uggla, 2001, s.106). En gemensam nämnare för starka varumärken är 

deras associationer med specifika kännetecken, både funktionella och emotionella (Meenaghan 

1995, s.27). I en del situationer uppfattas vissa associationer starkare än det var menat. Dessa 

associationer bör dämpas i kommunikationen. Däremot kan en del associationer som var betydande 

att sända ut till konsumenten inte bli uppfattade eller noterade. Dessa bör istället förstärkas I 

kommunikationen. (Aaker, 1996, s.180) 

 

”It is one thing to be remembered, it is quite another to be remembered for the right reasons.” 

(Aaker, 1996, s.17)  

3.3.2 Fördelaktiga associationer 

Fördelaktiga associationer är de associationer som får en positiv innebörd utifrån konsumentens 

perspektiv. Med detta menas de associationer som är uppskattade och önskvärda av konsumenten. 

(Uggla, 2001, s.97) Fördelaktiga associationer är de som konsumenten upplever är lämpliga. Alla 

associationer som sänds ut av företaget uppfångas inte av konsumenten. (Keller 1993, s.5) De 

associationer som når konsumentens medvetande är de associationer som har betydelse för 

konsumenten (Aaker, 1991, s.110). Fördelaktiga varumärkesassociationer uppstår när konsumenten 

upplever att varumärket har attribut och fördelar som uppfyller dennes behov och när de 

kommuniceras på ett sätt som är meningsfullt för konsumenten (Keller, 1993, s.4-6).  

3.3.3 Unikhet hos associationerna 

Upplevd unikhet hos associationer beskriver hur produkten skiljer sig från andra på marknaden. Det 

finns associationer som definierar produktkategorin, men det måste även finnas associationer som 

utmärker sig från de andra produkterna i kategorin. (Keller, 1993, s.6) Exempel på detta är 

damtidningen Amelia som utmärker sig som en utåtriktad vän till konsumenten med associationer 

som ungdomligt lekfull i samband med seriösa artiklar. Ju högre unikhetsfaktor en association har 

desto större är chansen att konsumenten identifierar varumärket på marknaden. (Uggla, 2001, s.98-

99) 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras empiri av intervjuerna med sändare och mottagarna av reklamfilmen.   

4.1 Sändare 
Intervjuerna med Maj Orve, studievägledare Carlforsska gymnasiet och Roger Eriksson, Creative 
director NPP har sammanslagits och utgör sändarens del av studien. 

4.1.1 Produkt 

Carlforsska gymnasiet har både teoretiska och praktiska utbildningsprogram. Med reklamfilmen vill 

de visa variation i utbildningsprogrammen på gymnasieskolan. De estetiska programmen har länge 

färgat skolan och reklamfilmen ska visa att de har variation inkluderande teoretiska utbildningar. 

Carlforsska vill inte exkludera teoretiskt intresserade elever, men heller inte glömma de praktiskt 

intresserade eleverna genom filmen. Rudbeckianska gymnasiet har som tradition ett strikt teoretiskt 

upplägg och Carlforsska vill differentiera sig genom att visa att de har en större bredd i utbudet. Det 

vill säga något att välja för alla oavsett intresse. Fokus ska inte ligga på det funktionella med skolan, 

det vill säga ingående information om utbildningsprogram. Däremot vill sändaren visa skolans miljö 

och de moderna lokalerna för att visa hur det ser ut på skolan.  

4.1.2 Organisation 

Reklamfilmen ska vara en stämningsfilm som förmedlar något som inte går att beskriva med ord. Den 

ska ge glädje, harmoni och en välkomnande känsla. I och med att det finns en variation av människor 

med olika intressen på skolan, vill Carlforsska gymnasiet med reklamfilmen förmedla att de har en 

stor acceptans för olika människor. Reklamfilmen ska visa att det finns gemenskap på skolan. 

Carlforsska gymnasiet är en social mötesplats med en skön stämning och studier i en trygg miljö. 

Musikvalet till reklamfilmen ska styrka dessa känslor. Roger Eriksson sade att ”Carlforsska är ett 

skönt ställe helt enkelt”. 

4.1.3 Person 

Det är en trygg och välkommande skola för nya elever. Att gå på Carlforsska ska kännas bra och 

behagligt. Har eleven redan sökt till skolan ska filmen bekräfta att valet är rätt. Filmen ska ge en 

känsla av att ”här vill jag gå”. Eleverna på Carlforsska gymnasiet ska infinna känslan av att kunna 

”vara sig själva”. I och med det varierade utbudet ska reklamfilmen förmedla att alla sorters 

människor passar in på skolan. 
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4.2 Mottagare 
Nedan presenteras en sammanställning av intervjun med fokusgruppen.   

 

4.2.1 Produkt 

Respondenterna fick inledningsvis svara på huruvida de kände till Carlforsska gymnasiet vid namn, 

vilket de gjorde. Respondenterna ansåg att det visades en variation av olika utbildningar i 

reklamfilmen. Vissa fick intrycket av att utbudet av utbildningar var brett och att ”det finns något för 

alla”. De nämnde utbildningar som balett, frisör, estet, design, sport och kock. En respondent kände 

att utbildningarnas inriktningarna kändes häftiga. Respondenterna tyckte att det saknades 

information om teoretiska utbildningar och om Carlforsska gymnasiet överhuvudtaget erbjuder 

sådana utbildningar var oklart. Ett fåtal av respondenterna noterade elever i klassrum i några scener 

ur reklamfilmen och utifrån detta gjordes vissa antaganden om att teoretiska ämnen finns på skolan. 

Intrycket var överlag att utbildningarna på Carlforsska gymnasiet var praktiskt lagda och att 

information om programmen var dålig. Respondenterna uppmärksammade de praktiska 

utbildningarna i högre utsträckning än de teoretiska utbildningarna. Respondenterna tyckte att 

reklamfilmen snarare var en stämningsfilm än en informationsfilm. Det ansågs dock att mer 

information om utbildningar borde framgått i reklamfilmen.    

 

Skolans fysiska miljö framkom inte tillräcklig i filmen. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna 

tyckte att lokalerna var ljusa och fräscha. Majoriteten av de manliga respondenterna ansåg att 

skolans lokaler kändes färglösa och gråa. Respondenterna antog att anledningarna till det var för att 

färgerna i reklamfilmen ansågs nedtonade. Dessutom ansåg de att det molniga vädret bidrog till 

uppfattningen. Alla respondenter ville se mer av skolans lokaler inifrån, det som uppfattades var 

mestadels trappor och korridorer. De ville se mer av lokalernas helhet för att kunna bilda sig en 

helhetsuppfattning om skolans fysiska miljö och på så vis kunna föreställa sig själva som elever på 

skolan. De uppfattade att skolan kändes stor inifrån, men från skolgården kändes den liten. En 

respondent berättade att reklamfilmen väckte nyfikenhet för ett framtida besök på Carlforsska 

gymnasiet. 

 

4.2.2 Organisation 

Respondenterna fick en känsla av att alla på skolan verkar glada och trevliga. Både lärare och elever 

gav en positiv bild av skolan. Dock ansåg de att det kändes för glatt och därigenom blev budskapet 

inte trovärdigt. De kände att reklamfilmen visade lärare och elever från ytan och att den inte visade 

verkligheten. De vill att filmen ska vara mer realistisk. Respondenterna hade hellre sett flera olika 

känslor uttryckas i reklamfilmen. De gav exempel på scener som visade elever som seriöst 

diskuterandes i klassdebatter eller känslan av tävlaranda i idrott. Majoriteten av de manliga 

respondenterna antydde att reklamfilmen gav en dyster bild av skolan, då musiken till filmen kändes 

ledsam, dyster och sorgsen. Majoriteten av de kvinnliga respondenterna ansåg motsatsen, att 

musiken gav en lugn och harmonisk känsla. Respondenterna antog att den stora skillnaden i 
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uppfattningen berodde på att man är olika som personer, med olika intressen.  Respondenterna fick 

ett intryck av att eleverna på skolan samarbetar och att det finns gemenskap. Det uppfattades att 

eleverna hade roligt tillsammans och att alla var vänner med alla. De tyckte också att skolan gav en 

känsla av att ha en bra arbetsmiljö och kändes som en trygg plats att vara på. Reklamfilmen gav 

respondenterna intryck av att det finns många olika folkgrupper på skolan. Den sociala miljön gav en 

känsla av lugn och lättsamhet. 

  

4.2.3 Person 

Majoriteten av respondenterna ansåg att en person som vill gå en praktisk utbildning passar bra in på 

Carlforsska gymnasiet. En av respondenterna uttryckte sig som följande; ”En skola som jag skulle vilja 

gå på”. En annan kände att den skulle kunna passa in på Carlforsska gymnasiet. Däremot kände 

majoriteten att de inte kunde identifiera sig med Carlforsska gymnasiet och därmed kände de att det 

inte var en skola för dem. De tyckte att huruvida en person passar in på skolan beror på om den 

uppskattar praktiska ämnen eller vill ha mer teoretiska ämnen. Angående att studera på Carlforsska 

gymnasiet sades att det skulle kännas tryggt och välkomnande. Respondenterna upplevde att 

Carlforsska gymnasiet har en blandning av elever med olika intressen. Respondenterna ansåg att 

detta kunde influera dem och ett citat som framkom var: ”Man kan hitta sig själv på olika sätt om 

man går där”. Dessutom sades att det skulle vara kul att gå på skolan och de sade bland annat; ”Man 

kan hitta nya vänner om man går på skolan”. 
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5. Analys 

I detta kapitel jämförs likheter och skillnader mellan sändarens budskap och mottagarnas 

uppfattning av reklamfilmen gentemot teorin. 

5.1 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 

Associationer som uppfattas av konsumenter blir till värdelöften för varumärket med funktionella, 

emotionella och självuttryckande förlängningar av varumärkesidentiteten (Uggla, 2001, s.83-88). 

Dessa associationer presenteras nedan som produkt, organisation och person. 

 

5.1.1 Produkt 

Varumärke som produkt refererar till produktens funktionella attribut (Rothschild, 2001, s.38). Ur 

aspekten varumärket som produkt, ska tjänsternas funktion framgå (Keller, 1993, s.4). Carlforsska 

gymnasiet ville visa variation av programutbudet. Med det menat, visa utbudet av både praktiska och 

teoretiska utbildningar. Mottagarna uppfattade att det enbart fanns praktiska utbildningar utifrån att 

ha sett reklamfilmen och endast antaganden gjordes om att det existerar teoretiska utbildningar. 

Konsumenter kan uppfatta associationerna som sänds ut av företag på ett annat sätt än det var 

menat (Aaker, 1991, s.110). Sändaren ville att det i reklamfilmen skulle framgå att gymnasiet också 

erbjuder teoretiska utbildningar för att komma ifrån stämpeln av Carlforsska gymnasiet som en 

”estet-skola”. Motsatsen uppfattades dock av mottagarna. Konsumenten kan fokusera på fel signaler 

än vad som var avsett (Aaker, 1996, s.20). En annan iakttagelse var hur mottagarna upplevde att 

Carlforsska gymnasiet erbjuder kockutbildning. Detta eftersom det finns en scen i reklamfilmen som 

visar en kock i skolans matsals kök. Denna utbildning finns dock inte i skolans programutbud.  

 

Varumärkeskännedom är grundat på tidigare exponeringar av varumärket och konsumenter kan vara 

påverkade av en tidigare image av varumärket (Keller, 1993, s.2). Eftersom alla mottagare kände igen 

Carlforsska gymnasiet vid namn, kan det hända att deras perspektiv av reklamfilmens budskap till 

viss del är grundat på tidigare erfarenheter av varumärket. Det vill säga, associationer till varumärket 

som är skapade utanför reklamfilmen kan ha haft inverkan på mottagarnas respons. På grund av 

detta kan det vara svårt att få konsumenter att ta in nya associationer om varumärket. (Aaker, 1996, 

s.20) 

 

Företagets uppgift är i detta avseende att förmedla en attraktiv bild av varumärkesprodukten och 

dess attribut (Melin, 1999, s.86-87). Sändaren ville att skolans fysiska miljö och moderna lokaler 

skulle framhävas i reklamfilmen. Majoriteten av de kvinnliga mottagarna uppfattade skolans lokaler 

som ljusa och fräscha, medan majoriteten av de manliga mottagarna uppfattade skolans lokaler som 

gråa och tråkiga. Mottagarna ansåg att anledningen till den sistnämnda uppfattningen kan vara att 

reklamfilmen till viss del är nedtonad i färgerna. Dessutom trodde de att det molniga vädret vid 

inspelningen kan ha bidragit till denna uppfattning.  
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Mottagarna hade gärna velat se mer av skolans inre miljö. Detta för att de ville ha en större 

helhetsbild av hur det ser ut inne i skolan. Konsumenter gestaltar sig själva i relation till varumärket 

genom reklam (Uggla, 2001, s.104). Mottagarna ville se mer av skolans insida för att lättare ska 

kunna sätta sig in i situationen och föreställa sig själva som elever på Carlforsska gymnasiet. En av 

mottagarna menade att korta inblick som reklamfilmen bidrog med gällande skolans miljö, lockade 

till att vilja se mer vid ett framtida gästbesök på Carlforsska gymnasiet.  

 

En likhet i sändarens budskap och mottagarnas uppfattning var att reklamfilmen uppfattades som en 

stämningsfilm snarare än en informationsfilm. Däremot hade mottagarna hellre velat se att mer 

information om utbildningsutbudet och inriktningarna framgick i reklamfilmen. Därför kan det 

ifrågasättas om en stämningsfilm var det rätta valet för målgruppen. 

 

5.1.2 Organisation 

Varumärke som organisation avser vad varumärket representerar för konsumenten och hur den 

känner inför ett varumärke (Uggla, 2001, s.86-88). Den känsla sändaren ville förmedla med 

reklamfilmen uppfattades till viss del korrekt av mottagarna. En observation var hur mottagarna 

använde samma ord som sändaren i beskrivningen av känslan som skulle ges utav reklamfilmen. 

Känslor till varumärket som upprepades var bland annat känsla av glädje, trygghet och gemenskap. 

Dessa var de exakta ordval som sändaren uttryckte sig med i beskrivning av reklamfilmens känsla.  

 

Däremot uppfattades reklamfilmen vara orealistisk enligt mottagarna. Varumärkesassociationer som 

sänds ut av ett företag kan uppfattas på ett annat vis av konsumenten och på det sättet bidra till ett 

brus i förmedlingen (Aaker, 1991, s.110). Som mottagarna själva beskrev, visade reklamfilmen till stor 

del glädje och glada personer, vilket även sändaren ville förmedla. Mottagarna hade hellre sett att 

det demonstrerades olika typer av känslor. Detta för att visa elevers mångsidighet av känslor som 

bidrar till en mer verklighetsbaserad bild utav elevers vardag på gymnasiet. 

 

Sändaren ville med musikvalet i reklamfilmen förmedla en känsla av lugn. Det var blandade åsikter 

gällande reklamfilmens låtval bland mottagarna. Låten gav majoriteten av de kvinnliga mottagarna 

en känsla av lugn och harmoni.  Medan den gav en dyster och sorgsen känsla till majoriteten av de 

manliga mottagarna. När en varumärkesassociation är kopplad till konsumentens livsstil och 

önskemål, kan en förbindelse mellan konsument och varumärke uppstå (Rothschild, 2001, s.39). 

Mottagarna antog att den stora skillnaden i uppfattningen av låten beror på deras olika 

personligheter och livsstilar. 
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5.1.3 Person 

Varumärkets personlighet ska reflektera något som konsumenten kan identifiera sig med genom 

reklam. Varumärket kan även använda sig av karakteristisk reklam för att framhäva sin personlighet. 

(Melin, 1999, s.94-95) Sändaren ville visa att man ska kunna ”vara sig själv” som elev på Carlforsska 

gymnasiet. Detta för att det finns många typer av människor med olika intressen på skolan och därför 

ska Carlforsska gymnasiet vara en skola för alla. Associationer gällande varumärkets personlighet är 

självuttryckande fördelar (Uggla, 2001, s.88). Mottagarnas uppfattning av reklamfilmen var att man 

kan ”hitta sig själv” om man går på skolan. Att utveckla ett varumärkes personlighet kan ske på olika 

sätt, det kan förmedlas en bild av användaren i reklamen (Melin, 1999, s.94-95). I reklamfilmen 

visades en variation av människor med olika intressen. Detta bidrog till att mottagarna uppfattade att 

man kan influeras av andra och hitta sig själv och nya vänner genom att gå på Carlforsska gymnasiet. 

Konsumenten söker social acceptans och använder varumärken för att uttrycka sin personlighet 

(Keller, 1996, s.4). 

 

Reklamens roll är att skapa en personlighet eller en karaktär till varumärket genom associationer som 

är anpassade till konsumenten (Meenaghan, 1995, s.24-25). Det kan uppstå skiljaktigheter om hur 

varumärkes identitet förmedlas och hur varumärkets image uppfattas (Aaker, 1991, s.110). Det 

upptäcktes ett brus i förmedlingen angående vilken sorts person som skulle passa in på Carlforsska 

gymnasiet. Eftersom det utifrån reklamfilmen inte tydligt framgick att Carlforsska gymnasiet även 

erbjuder teoretiska utbildningar, ansåg mottagarna att en person som vill gå praktiska utbildningar 

passar bättre in på skolan än andra personer. Personligheten ska visa vilken typ av person som är 

passad att använda produkten (Keller, 1993, s.4). De mottagare som hade teoretiska utbildningar 

som intresse, kände att reklamfilmen inte talade till dem och kunde inte identifiera sig med 

reklamfilmen. Konsumenten väljer varumärken som den kan identifiera sig med och som stämmer 

överens med konsumentens självbild (Uggla, 2001, s.88-89). 

5.2 Typer av associationer 

Varumärkesvärde uppstår när konsumenten håller starka, fördelaktiga och unika associationer till 

varumärket (Keller, 1993, s.2). 

 

Styrkan hos associationerna som förmedlas av sändaren beror på dess kvalitet. För att styrka 

kvaliteten i kommunikationen krävs att associationerna är relevanta för mottagarna. (Uggla 2001, 

s.97) Carlforsska ville sända ut budskapet av att det finns variation av utbildningar på skolan av både 

praktiska och teoretiska inriktningar. Mottagarna uppfattade inte att det fanns utbildningar som 

inkluderar teoretiska inriktningar på Carlforsska gymnasiet. I jämförelse mellan varumärkesidentitet 

och varumärkesimage kan interferenser uppstå (Aaker, 1991, s.110). Dessa skillnader kan åtgärdas 

beroende på dess karaktär. Om en association är svag och inte uppfattats av mottagarna, bör denna 

förstärkas i kommunikation. Associationer som uppfattas starka, men som inte var vad sändaren ville 

förmedla med budskapet, bör försvagas i kommunikationen. (Aaker, 1996, s.180) 
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 ”It is one thing to be remembered, it is quite another to be remembered for the right reasons.” 

(Aaker, 1996, s.17)  

  

Fördelaktiga associationer beskriver de associationer som har betydelse och är önskvärda av 

konsumenten. Vare sig associationerna uppnår detta beror på hur varumärket kommuniceras och om 

varumärket kan uppfylla det utlovade. (Uggla 2001, s.97-98) Dessutom kan klargöras att alla 

associationer inte kommer att bli betydelsefulla för konsumenterna (Keller 1993, s.5). Carlforsska 

gymnasiet ville förmedla att skolan är en trivsam och trevlig miljö för studier. Majoriteten av 

mottagarna i studien ansåg att de fick en positiv bild av Carlforsska gymnasiet utifrån reklamfilmen.  

 

Däremot ansåg de att de hellre hade velat erhålla en mer realistisk bild av en elevs vardag på skolan 

utav reklamfilmen.  De ansåg att reklamfilmen hade kunnat visa personer som visar olika känslor än 

bara glädje i reklamfilmens olika scener.  Detta skulle kunna demonstreras utan att känslorna skulle 

behöva vara negativt laddade. Mottagarna föreslog hur scener som visar sport skulle kunna uttrycka 

mer känslor av tävlaranda eller känslor av utmaningar. Ett annat exempel var scener som visade 

elever seriöst diskuterande i klassdebatter. Fördelaktiga varumärkesassociationer uppstår när 

konsumenten upplever att varumärket har attribut och fördelar som uppfyller dennes behov och när 

de kommuniceras på ett sätt som är meningsfullt för konsumenten (Keller, 1993, s.4-6).  

 

Unikhet hos associationer behandlar upplevd unikhet av varumärket, det vill säga unikhetsfaktorn 

hos varumärket (Uggla, 2001, s.98). De associationer som uppfattades unika genom reklamfilmen var 

att Carlforsska gymnasiet verkade ha många olika utbildningar med ovanliga inriktningar. Dessutom 

att Carlforsska gymnasiet är en skola som har många olika elever med olika intressen. Sändaren ville 

visa på variationen som Carlforsska gymnasiet erbjuder i utbildningsutbud och att det finns många 

typer av elever med olika intressen på skolan. Detta för att demonstrera sig som unika gentemot 

andra aktörer och för att sticka ut i produktkategorin. Ju högre unikhetsfaktor en association har 

desto större är chansen att konsumenten identifierar varumärket på marknaden. (Uggla, 2001, s.99) 
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvaras studiens frågeställning: Vilka skillnader och likheter finns mellan elevernas 

uppfattning och den varumärkesidentitet som Carlforsska gymnasiet vill förmedla med ”The 

Carlforsska experience”? 

 

6.1 Produkt 

Sändaren ville med reklamfilmen förmedla att Carlforsska gymnasiet har en stor variation i 

utbildningsutbudet med både praktiska och teoretiska utbildningar. Mottagarna uppfattade en 

variation av praktiska utbildningar. Dock uppfattades inte de teoretiska utbildningarna utifrån 

reklamfilmen. Mottagarna antog att Carlforsska gymnasiet endast erbjuder praktiska utbildningar. En 

skillnad i uppfattningen om programutbudet var att mottagarna antog att Carlforsska gymnasiet 

erbjuder en kockutbildning, vilket de inte gör.  

 

Sändaren ville att skolans fysiska miljö och de moderna lokalerna skulle framhävas. Mottagarna 

upplevde att den fysiska miljön visades i reklamfilmen. Dock skiljde sig åsikterna åt mellan 

mottagarna hur den fysiska miljön uppfattades.  

 

Sändaren ville att reklamfilmen skulle vara en stämningsfilm snarare än en informationsfilm för att 

inbringa en känsla av att gå på skolan. Mottagarna uppfattade att reklamfilmen var en stämningsfilm, 

men saknade däremot information om utbildningarna. 

 

6.2 Organisation 

Av de emotionella aspekter som reklamfilmen förmedlar uppfattades många av de ämnade 

känslorna hos mottagarna. Sändaren ville förmedla känslan av glädje, trygghet och gemenskap. Dessa 

känslor uppfattades av några mottagare vilket tyder på en likhet. Majoriteten av mottagarna fick en 

positiv bild av Carlforsska gymnasiet. Däremot ansågs reklamfilmen orealistisk eftersom mottagarna 

uppfattade att både lärare och elever var överdrivet glada. 

 

Sändaren ville med musikvalet i reklamfilmen förmedla en känsla av lugn. Detta uppfattades av delvis 

som sändaren ville, men även som dyster och sorgsen av några. 

 

6.3 Person 

Sändaren ville visa att ”man kan vara sig själv” som elev på Carlforsska gymnasiet. Detta i och med 

att det finns olika typer av människor på skolan, med olika intressen. Mottagarna uppfattade att man 

kan ”hitta sig själv” som elev på skolan. Likheten är att dessa olika självuttryckande aspekter har som 

gemensam nämnare att det finns olika typer av människor på skolan. Denna gemensamma nämnare 

ville sändaren skulle bidra till att vem som helst skulle passa in på skolan. Det vill säga, en skola för 
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alla. Däremot så uppfattade mottagarna att de som hade praktiska utbildningar som intresse passade 

bättre in på skolan än de som hade teoretiska utbildningar som intresse. Detta är en skillnad mot vad 

sändaren ville förmedla.   

6.4 Förbättringsförslag till Carlforsska gymnasiet samt förslag till vidare 
forskning  
Carlforsska gymnasiet bör förslagsvis framhäva dess teoretiska programutbud mer i framtida 

varumärkeskommunikation gentemot mottagarna. Carlforsska gymnasiet skulle även kunna tona ner 

de praktiska utbildningarna i sin förmedling till mottagarna. 

 

Denna studie beskriver skillnader och likheter mellan sändarens varumärkesidentitet och mottagarna 

varumärkesimage av reklamfilmen ”The Carlforsska experience”. Det vore intressant att vidare 

undersöka hur många ur målgruppen som reklamfilmen nått ut till. Detta skulle komplettera denna 

studie och ge en uppfattning om huruvida medievalen för reklamfilmen var ett bra val. 



 

Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi, FÖA 300 

 

26 

 

Referenslista  

Litteraturböcker 

Aaker, D. A., & Biel, A. L., (1993). Brand Equity and Advertising; Advertisings role in building strong 

brands, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 

 

Aaker, D.A., (1996). Building Strong Brands, New York: The Free Press  

 

Aaker, D. A., (1991). Managing Brand Equity-capitalizing on the value of a brand name, New York: 

The Free Press 

 

Backman, J., (1998). Rapporter och uppsatser, Polen: Studentlitteratur 

 

Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C., & Haglund, L., (2001). Marknadsundersökning – en handbok, 

Lund: Studentlitteratur   

 

Holger, L., & Holmberg, I., (2002). Identitet; om Varumärken, Tecken Och Symboler, Stockholm: 

Raster Förlag 

 

Kvale, S., (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 

 

Melin, F., (1999). Varumärkesstrategi - om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö: Liber 

Ekonomi 

 

Uggla, H., (2001). Organisation av varumärken - för kapitalisering och affärsutveckling, Malmö: Liber 

Ekonomi 

 

Vetenskapliga artiklar 

Keller, K. L., (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity, Journal 

of Marketing, Vol. 57, Iss. 1; pg. 1, 22 pgs 

 

Meenaghan, T., (1995). The role of advertising in brand image development, Journal of Product & 

Brand Management, Vol. 4 No. 4., pp. 23-34. 

 

Rothschild, M. L., (2001). Book review of Aaker D., Building strong brands, Social Marketing 

Quarterly, Vol. VII, NO.2 

 

Touminen, P., (1991). Managing Brand Equity, Ph.D. (Econ. & Bus. Adm.) Turku School of Economics 

and Business Administration, pp. 65-100. 

 

http://proquest.umi.com/pqdlink?RQT=318&pmid=28402&TS=1271227584&clientId=20230&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD
http://proquest.umi.com/pqdlink?RQT=318&pmid=28402&TS=1271227584&clientId=20230&VInst=PROD&VName=PQD&VType=PQD


 

Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi, FÖA 300 

 

27 

 

Elektroniska källor 

Arbetaren.se, 2010-03-29 

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2008026-2  

 

Carlforsska gymnasiet, 2010-03-19 

http://www1.vasteras.se/carlforsska 

 

Folkbladet.se, 2010-04-06 

http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5017636  

 

Friskolornas riksförbund, 2010-03-29 

http://www.friskola.se/Om_friskolor_Vad_ar_en_fristaende_skola__DXNI-70434_.aspx 

 

Friskolornas riksförbund & ALMEGA, 2010-03-30    

http://www.academedia.se/Portals/0/docs/Branschinformation/vinst_inom_friskolan.pdf  

 

Skolverket.se, 2010-03-29 

http://www.skolverket.se/sb/d/2112/a/19815;jsessionid=97A08DE688E310A124CABF5551CC9FDF 

 

Skolvärlden.se, 2010-04-06, 2010-04-22 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/marknadsforing-miljoner-i-skolorna 

 

Johnbauer.nu, 2010-04-22 

http://www.johnbauergymnasiet.se/web/Mans_och_Helena.aspx 

 

Kontakter 

Anders Duvkär, Rektor Carlforsska gymnasiet Västerås, 23 mars 2010  

Maj Orve, Studievägledare Carlforsska gymnasiet Västerås, 23 mars och 4 maj 2010. 

Roger Eriksson, Creative director NPP Västerås, 4 maj 2010. 

 

http://www.arbetaren.se/articles/inrikes2008026-2
http://www1.vasteras.se/carlforsska
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5017636
http://www.friskola.se/Om_friskolor_Vad_ar_en_fristaende_skola__DXNI-70434_.aspx
http://www.academedia.se/Portals/0/docs/Branschinformation/vinst_inom_friskolan.pdf
http://www.skolvarlden.se/artiklar/marknadsforing-miljoner-i-skolorna,%202010-04-06


 

Mälardalens högskola 
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST 
Kandidatuppsats i Företagsekonomi, FÖA 300 

 

28 

 

Bilaga 1 – Förklaring av reklamfilmen ”The Carlforsska experience”  

 

I reklamfilmen får betraktaren följa eleverna på Carlforsska gymnasiet från att skolstarten en höstdag 

till studenten i början av sommaren. Reklamfilmen ska visa skolupplevelsen som eleverna genomgår 

under sin tid på Carlforsska gymnasiet. 

 

Reklamfilmen visas flera olika elever som tar sig till gymnasieskolan på olika vis. Bland annat visas det 

elever som kommer med buss, cykel eller till fots. När eleverna väl har kommit till Carlforsska 

gymnasiet får betraktaren av reklamfilmen följa elever i skolans miljöer. Reklamfilmen fokuserar på 

människor i miljön och sakta filmade närbilder på både elever och personal är vanligt återkommande. 

Flera av skolans utbildningsprogram visas också upp genom att reklamfilmen visar elever som bland 

annat dansar, klipper hår, spelar fotboll och håller på med provrör. Utöver detta visas många 

”vardagliga” situationer på gymnasieskolan som elever korridorer och samlingsrum samt lärare i 

undervisnings och den administrativa miljön. Gemensamt för personerna som visas är att de ser 

glada ut. 

 

Längden på reklamfilmen är 1 minut och 40 sekunder och till den spelas en lugn låt som heter ”I 

wonder who likes this one”, med artisten Hello Saferide. Reklamfilmen är till viss del tekniskt justerad 

genom att mängden färg minskats, vilket ger ett lite grått intryck.  

 

På internet finns reklamfilmen på http://www1.vasteras.se/carlforsska.

http://www1.vasteras.se/carlforsska
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Bilaga 2 – Frågor som utgångspunkt för att fastställa Carlforsska gymnasiets identitet 

 

Produkt – funktionella attribut  

Vad vill Carlforsska gymnasiet erbjuda för utbildningar genom reklamfilmen? 

Hur vill Carlforsska gymnasiet framställa den fysiska miljön på skolan? 

 

Carlforsska gymnasiets koppling till produktkategorin utbildning är stark. Till attributen hör de olika 

utbildningarnas inriktningar. Dessa frågor ställdes för att ta reda på vilka tjänsteutbud skolan ville 

förmedla med reklamfilmen. Här refereras till den funktionella associationen i reklamfilmen. 

 

Organisation – emotionella element 

Vad ska reklamfilmen ge för känsla av Carlforsska gymnasiet? 

Hur vill Carlforsska gymnasiet gestalta den sociala miljön på skolan via reklamfilmen? 

 

Dessa frågor ställdes för att det skulle framgå hur Carlforsska som organisation ville framstå i 

konsumentens ögon. Det vill säga, angående organisationens värderingar och fokus. I dessa frågor 

behandlas de emotionella associationerna i reklamfilmen.  

 

Person – självuttryckande element 

Hur ska en elev känna av att gå på Carlforsska gymnasiet utifrån reklamfilmens perspektiv?  

Vilka associationer vill Carlforsska att betraktaren ska identifiera sig med utifrån reklamfilmen? 

 

Frågorna skulle ge svar på vad för karaktärsdrag en elev ska ha för att passa in på Carlforsska 

gymnasiet samt hur en elev ska känna av att gå på skolan. Personperspektivet är självuttrycklig 

association. 
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Bilaga 3 – Frågor som utgångspunkt för att fastställa Carlforsska gymnasiets image 

 

Produkt – funktionella attribut  

Vad uppfattar ni att Carlforsska gymnasiet erbjuder för utbildningar? 

Hur uppfattar ni Carlforsska gymnasiets fysiska miljö? 

 

Dessa frågor ställdes för att ta reda på vilket produktutbud mottagarna uppfattade utifrån 

reklamfilmen. Här behandlas de uppfattade funktionella associationerna. 

 

Organisation – emotionella element 

Vad ger reklamfilmen er för känsla av Carlforsska gymnasiet? 

Hur upplever ni den sociala miljön på skolan utifrån reklamfilmen? 

 

Dessa frågor ställdes för att det skulle framgå hur Carlforsska gymnasiet som organisation framstod i 

mottagarens ögon. Det vill säga organisationens värderingar och fokus. I dessa frågor bearbetas de 

emotionella associationerna. 

 

Person – självuttryckande element 

Hur skulle ni känna av att gå på Carlforsska gymnasiet utifrån reklamfilmens perspektiv?  

Känner ni att skolan tilltalar er utifrån reklamfilmen? 

 

Frågorna ställdes för att svara på vad för karaktärsdrag respondenterna ansåg att en elev ska ha för 

att passa in på Carlforsska gymnasiet samt hur en elev ska känna av att gå på skolan. 

Personperspektivet svarar på de självuttryckande associationerna. 
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Bilaga 4 - Intervju med Maj Orve, Studievägledare Carlforsska gymnasiet, 2010-05-04. 

 

Produkt 

Skolan vill med reklamfilmen visa att de erbjuder många olika inriktningar. Bland annat visar 

reklamfilmen balettdansöser, frisörer, esteter och så vidare. Det finns variation på skolan och något 

att välja för alla elever.  

 

Carlforsska är en skola med teoretiska lektionsupplägg och har även praktiska program. En 

jämförelse kan göras med Rudbeckianska gymnasiet, som har ett strikt teoretiskt upplägg. De har 

sina traditioner som de följer och det finns elever som tycker om det. Carlforsska vill visa motsatsen 

genom att visa på skolans stora variation i programutbudet. 

 

De moderna lokalerna som finns på Carlforsska framhävs också för att visa hur det ser ut på skolan. 

Lokalerna där de estetiska programmen finns är bland de bästa i Sverige. 

 

Organisation 

I och med att det finns en variation av elever på skolan så vill Carlforsska genom reklamfilmen 

förmedla att de har en stor acceptans för olika människor. 

 

Reklamfilmen ska visa att Carlforsska gymnasiet är en trevlig mötesplats och att det finns en variation 

av människor med olika intressen.   

 

Reklamfilmen ska visa skolgången som en röd tråd, från skolstarten till studenten. På så vis framställs 

elevernas dagliga aktiviteter på skolan. 

 

För att visa att Carlforsska gymnasiet är en trevlig skola ville vi ha med glad personal och glada elever 

i reklamfilmen. 

 

Låtvalet i reklamfilmen är en lugn låt som handlar om människor och passar till filmen.   

 

Person 

Eleverna på Carlforsska ska infinna känslan av att kunna ”vara som de är” och passa in eftersom det 

finns en stor variation av människor med olika intressen på skolan. 

 

Reklamfilmen ska ge en känsla av att ”här vill jag gå”. Har eleven sökt till skolan ska reklamfilmen 

bekräfta att valet är rätt. 
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Bilaga 5 - Intervju med Roger Eriksson, Creative director NPP, 2010-05-04. 

 

Produkt 

Reklamfilmen ska visa variation på programutbudet på skolan, att det inte bara är estetprogrammen 

som existerar. Detta för att inte exkludera övriga program som exempelvis samhällsprogrammen. 

Reklamfilmen ska locka elever med olika intressen. 

Fokus ska inte ligga på det funktionella med skolan, det vill säga utbildningsprogrammen. Däremot 

ska verksamheten visas i reklamfilmen genom bland annat skolans miljö. Reklamfilmen är snarare en 

stämningsfilm.  

 

Organisation 

Reklamfilmen ska ge en harmonisk och välkomnande känsla. Den ska förmedla en skön stämning 

men också studier i en lugn och trygg miljö. Carlforsska är en social mötesplats där den ena dagen 

inte är den andra lik. 

Musiken i reklamfilmen är viktigt för känslan som förmedlas. Den ger en känsla av vemodighet i 

jämförelse med Mix megapol musik.  

 

Carlforsska är ett skönt ställe helt enkelt! 

 

Person 

Det är en trygg och välkommande skola för nya elever. Att gå på Carlforsska ska kännas bra och 

behagligt. 
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Bilaga 6 – De ord respondenterna skrev ned under gruppintervjun med nio elever från Skiljeboskolan 

årskurs åtta, 2010-05-12. 

 

                               Mode Glädje 

Gemenskap Olika folkgrupper Vänliga 

 Sommar 

Kunskap                                                                                            Bra skola 

                                                                   Bra arbetsmiljö                                Nya vänner 

                               Trevliga människor                                                                             Fina lokaler                                                                                                                                         

Ledsamt 

                    Dryg låt 

                                 Liten yta                                                                 Kort film 

  Bra låtval                                                            

                                                           Härligt                                                                          

Lås 

                              Våningar                                                         Saknas information         

                                                     Inget akademiskt intryck                                                                         Dans 

        Valmöjligheter                                                                           Inte äkta glädje 

                                                                  Vänskap 

                                          Dans                                                                                              Trevliga lärare 

Sport                                                                         Tryggt                       Lugnt 

                         Kemi/Vetenskap                                                                                       Framtid 

Kul                                                                                             Balettstudio 

                                                   Olika inriktningar                                                                            Glada elever  

      Samarbete                                                                                          Hitta sig själv där 

                                 Glatt                               Stor skola 

                                                                                                      Design                                               Trevligt 

Utbildningarna visas ej 

                                                                          Roligt överallt                          Färglöst                            Frisör 

       Häftiga linjer 

                                              Komplicerad låt                                                            Rent i skolan 

                                                                                              Fint filmat 

Ljust                                                                Grått 

                      Val 

                                           Bra vänner 

    Långsamt                                                      Mångsidighet 

                              Saker för alla                                                    Olika människor                                                                                               

 

 


