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värdefulla tips om den givande uppsatsprocessen.  
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Vi vill även passa på att tacka de opponenter som läst arbetet och gav oss värdefulla 

kommentarer.  

 

Vi vill också passa på att tacka varandra för ett gott och smärtfritt samarbete. 

 

Till vänner och familj som funnits med i bakgrunden med sitt stöd. 

 

Tack! 
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Abstract 
The Swedish School of Textiles is an independent part of the University of Borås. The 

school has a long and genuine history of working with textiles. The Swedish School 

of Textiles has through its wide range of training courses build a combination of 

different skills within the entire textile value chain and become a major player. 

 

The aim of our study is to investigate and interpret how an organization as the one at 

The Swedish School of Textiles is working with brand management and what its 

existing brand communicates with its surroundings. 

 

Sought pressure on most of the The Swedish School of Textiles courses has increased 

as we adopt it has contributed to increased popularity of the brand. This, we believe 

also shows that the mark The Swedish School of Textiles offers sought-after training, 

but the question we ask ourselves, when we read the statistics, are what the brand 

communicates. Is it enough to be coveted by future students and what the company 

believes that The Swedish School of Textiles represent? The Swedish School of 

Textiles should be able to stand out in the amount of textile and fashion courses in 

Sweden and distinguished by their special qualities and orientations. 

 

The study focused around the following problem formulations: How should the 

Swedish School of Textiles work with their brand? What brand communicates The 

Swedish School of Textiles today with its actual business and its assets? How can the 

Swedish School of Textile work with their brand, rooted in existing theories of brand 

management? 

 

Our study is qualitative and has performed with qualitative interviews with staff, 

students and other external stakeholders related to the Swedish School of Textiles. 

 

Some of the results we can see are that the Swedish School of Textiles conducts an un 

co-prescribe able brand building process. Our study shows that despite disorganized 

market communication the brand is strongly grounded internally and externally with a 

clear identity to signal credibility, textile know-how in a creative environment with 

high ceilings where nothing is impossible. 

 

Keywords: Brand, Brand management, The Swedish School of Textiles, Brand 

Building, Brand identity, Brand personality, Non-profit organizations 
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Sammanfattning 
Institutionen Textilhögskolan är en fristående del av Högskolan i Borås. Skolan har en 

lång och genuin textilhistoria. Textilhögskolan har genom sitt breda utbud av 

utbildningar kunnat bygga upp en kombination av olika kompetenser inom hela den 

textila värdekedjan och blivit en viktig aktör.  

 

Syftet med vår undersökning är att utreda och tolka hur en organisation som 

Textilhögskolan i Borås kan arbeta med brand management och vad dess befintliga 

varumärke kommunicerar mot sin omgivning.  

 

Söktrycket på de flesta av Textilhögskolans utbildningar har ökat vilket vi antar har 

bidragit till en ökad popularitet av varumärket. Det här anser vi även visar att 

varumärket Textilhögskolan erbjuder eftertraktade utbildningar, men frågan vi ställer 

oss när vi läser statistiken är vad varumärket kommunicerar. Räcker det att vara 

eftertraktad hos blivande studenter och vad anser företag att Textilhögskolan 

representerar? Textilhögskolan bör kunna sticka ut i mängden av textil- och 

modeutbildningar i Sverige och utmärka sig med sina speciella kvaliteter och 

inriktningar.  

 

Studien fokuseras kring följande problemformuleringar: Hur bör Textilhögskolan 

arbeta med sitt varumärke? Vad kommunicerar varumärket Textilhögskolan idag om 

dess faktiska verksamhet och sina tillgångar? Hur kan Textilhögskolans arbete med 

varumärket förankras i befintliga varumärkesteorier?  

 

Vår studie är kvalitativ och har utförts med kvalitativa djupintervjuer med personal, 

studenter och andra externa aktörer som har anknytning till Textilhögskolan.  

 

Vår studie visar att trots oorganiserad marknadskommunikation är varumärket starkt 

förankrat såväl internt som externt med en tydlig identitet som signalerar trovärdighet, 

textilt kunnande i en kreativ miljö med högt i tak där ingenting är omöjligt. Studien 

visar även att Textilhögskolan bedriver en varumärkesbyggande process som är 

okordinerad. 

 

Nyckelord: Varumärke, Brand management, Textilhögskolan, Varumärkesbyggande, 

Varumärkesidentitet, Varumärkespersonlighet, Icke vinstdrivande verksamheter 
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1. Inledning 

 I kapitel ett presenteras val av forskningsfråga. Här presenteras även fokusobjekt, 

problemdiskussion, problemformulering, syfte samt avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
När vi påbörjade processen med att bestämma ett ämne ville vi först undersöka vad 

det finns för nyckelfaktorer som gör att så många textil- och modeföretag i 

Boråsregionen blir och har blivit framgångsrika. Finns det en speciell anda? Under 

vår researchprocess stötte vi på en rapportserie med en årlig utgivning på fyra till sex 

rapporter som kallas ”Vetenskap för profession” i linje med Högskolan i Borås 

professionskoncept
1
.  

 

Syftet med rapportserien är att redovisa resultat från pågående och avslutade 

forskningsprojekt från de olika institutionerna vid Högskolan i Borås, men också att 

publicera inlägg i en pågående diskussion kring forskningens inriktning och 

tillämpade metoder inom ramen för verksamhetsidén Vetenskap för profession 

(Brorström, Edström & Oudhuis, 2008).  

 

Del tre i rapportserien skriven av Brorström, Edström och Oudhuis (2008) heter, 

”Knalleandan- drivkraft och begränsning”. Utgångspunkten för rapporten är frågan 

varför det går så bra för företagen i Sjuhäradsbygden. I rapporten sker en belysning av 

innebörden och effekterna av de särskilda värden som antas finnas i Sjuhäradsbygden 

och som går under benämningen knalleandan. I rapporten beskrivs att den för givet 

tagna förklaringen till att det går så bra i Sjuhäradsbygden är en tradition av 

självständighet, ansvarstagande och en stolthet bland företagare och beslutsfattare att 

kunna hantera eventuella problem själva, utan externt finansiellt bistånd. Brorström m 

fl. (2008) liknar Sjuhäradsbygdens entreprenörsanda, även kallad knalleandan, med 

den välkända Gnosjöandan då båda regionerna har liknande förutsättningar och 

historiska betingelser. Drivkraften för utvecklingen i Sjuhäradsbygden ligger enligt 

författarna i att företagarna förenar ett systematiskt och strategiskt arbete med 

tillfälligheter som gör att affärsmöjligheter uppstår. Rapporten visar att många av 

företagen i Sjuhärad lagt till nya värderingar kring information, delaktighet, 

ansvarstagande och decentralisering utan att ge avkall på traditionella värderingar 

som enkelhet, kostnadsmedvetande, närhet och praktiskt problemlösning. 

 

I rapport nummer två i serien ”Vetenskap för profession”, beskriver initiativet "Smart 

Textiles" som har startats på Textilhögskolan men som även ska täcka in andra 

institutioner på Högskolan i Borås. Målsättningen med "Smart Textiles" är enligt 

Hallnäs, Redström, Walkenström (2008) att skapa en framtida plattform för 

textilforskning. Enligt Textilhögskolans hemsida (pressmeddelande 2008-05-05) går 

"Smart Textiles" ut på att ge textilier en smart funktion och enligt initiativtagarna till 

projektet kommer det att förändra textilindustrin i grunden.  

 

Hallnäs m fl. (2008) skriver att initiativtagarna består av en rad olika aktörer inom den 

textila sektorn som är verksamma i Västsverige. De vill tillsammans skapa ett center 

för textilforskning i Boråsregionen och Sjuhäradsbygden. Initiativet grundas på en 

                                                 
1
 http://www.hb.se ”Om Högskolan” 100519 
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kombination av industriell forskning och projekt med experimentell forskning vid de 

olika institutionerna vid Högskolan i Borås. Stora delar av arbetet med projektet 

"Smart Textiles" genomförs via projektgrupper, seminarier och olika workshops för 

att förmedla budskap och nya rön på området. En ny syn på användningsområden för 

textila material har på senare år förändrats. Det kan ses som en av orsakerna bakom 

initiativets uppkomst men även på utvecklings- och forskningsområdet, textila 

material. Projektets ledord är experimentell design. Enligt författarna till rapporten 

om "Smart Textiles" ses det idag som en flyktig trend, en hype, att arbeta med "Smart 

Textiles". Syftet med projektet är att hypen ska stanna kvar och förbli en verklighet 

som alla ska arbeta med eller förstå. Projektet har även olika inriktningar som nya 

designtekniker, estetiken kring designen, förändra designutbildningen och de olika 

dimensionerna av design. 

 

Förutom Vetenskap för profession finns ett forsknings- och utvecklingsprojekt under 

uppbyggnad som kallas ”M
3
 - Mode, miljö och marknad”. Utgångspunkten är 

Högskolan i Borås tydliga profil att vara ett lärosäte med nära koppling till regionens 

näringslivsstruktur
2
. Brorström och Sundeen (2010) skriver att projektet syftar till att 

utveckla ny kunskap om näringens och den textila värdekedjans beståndsdelar i 

förhållande till andra branschers särskilda egenskaper. Programmet ska också 

resultera i ökad effektivitet inom branschen samt i nya företag och produkter. Enligt 

Lena Nordholm
3
, rektor vid Högskolan i Borås, är förhoppningen att ”M

3”
 ska bli lika 

framgångsrikt och uppmärksammat som projektet "Smart Textiles". Enligt Nordholm 

finns det möjligheter till samverkan mellan de två programmen som tillsammans 

kommer utgöra en komplett textil forskningsmiljö. 

  

Med de forskningsprojekt vi nämnt som inspirationskälla valde vi att smalna av vårt 

forskningsområde och uppsatsämne till att enbart fokusera kring varumärket 

Textilhögskolan och dess anda.  

 

Vi har observerat att det finns ett ökat generellt modeintresse hos gemene man. Det 

här påståendet grundar vi i bl.a. den kraftiga tillväxt av modebloggar som finns på 

Internet. Förutom det har mer eller mindre varje större dagstidning i Sverige ett 

modeinslag där de senaste trenderna och köptipsen presenteras. Modeintresset är stort 

hos båda könen men enligt modebloggen Manolo.se
4
 finns det en stark tillväxt hos de 

manliga modebloggarna. Vi tror att det generellt ökade intresset för mode sätter tryck 

på utbildningar som är modeinriktade. Stockholms Universitet startade hösten 2006 

en teoretisk utbildning inom modevetenskap. Ingrid Giertz-Mårtenson, f.d. VD för 

Svenska moderådet, säger i en artikel i SvD att ”Mode är centralt för de flesta, men 

ändå så negligerat. Kanske beroende på att det främst är en kvinnlig uttrycksform.” 

(Treijs, 050907).  

 

Vårt val av forskningsproblem är intressant att studera eftersom utmaningen att bygga 

en stark varumärkesplattform är viktig för såväl organisationer, institutioner som för 

företag. Nya konkurrenter tillkommer löpande i olika former, t.ex. nya utbildningar 

och skolor. Hedén och McAndrew (2005) menar att, för att synas i mängden av 

aktörer är det av stor betydelse att bygga ett varumärke som representerar något 

genuint och trovärdigt och som på så vis ger värdefulla konkurrensfördelar som i sin 

                                                 
2
 http://www.teko.se/Textil--Mode ”Notiser 2008” 100302 

3
 http://www.hb.se ”Nyheter” 100415 

4
 http://manolo.se/2006/11/23/manliga-modebloggare/ 100401 
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tur attraherar konsumenterna. I det här fallet menar vi att det handlar om studenter och 

aktörer inom textilbranschen.  

1.1.1 Textilhögskolan  
Institutionen Textilhögskolan är en fristående del av Högskolan i Borås med ungefär 

1 100 av högskolans 15 000 helårsstudenter
5
. Textilhögskolan har en lång och genuin 

textilhistoria och har genom sitt breda utbud av utbildningar kunnat bygga upp en 

kombination av olika kompetenser inom hela textilområdet. Det är kompetenser inom 

alltifrån hantverk och design till teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring. 

Det som gör skolan unik är dess tillgångar i form av den starka och avancerade 

maskinparken, sysalar, textiltryckeri och maskinhallar för vävning och 

trikåframställning. Textilhögskolan är den enda högskolan i Norra Europa med det 

här praktiska kunnandet. År 1998 startades Centrum för Textilforskning som ska 

verka för att samla intresserade aktörer som vill medverka till att stärka den textila 

forskningen på en nationell och internationell nivå. Inom ramen för 

professionsuniversitetet har Textilhögskolan i partnerskap med olika aktörer även 

utvecklat ett kompetenscentrum, TIC, Textile Innovation & Competence Center, för 

textilområdet. Syftet med kompetenscentret är att stödja textilområdets utveckling 

genom forskning, kompetensutveckling samt produkt- och affärsutveckling. 

Textilhögskolan har i samarbete med Galleri KG52 i Stockholm ett showroom för 

utställningar, visningar och sammankomster av olika slag
6
.  

 

Som studenter vid Textilhögskolan på textilekonomprogrammet har vi bildat oss en 

egen uppfattning om vad varumärket representerar. Därför anser vi oss inte vara lika 

mottagliga för den externa marknadsföringen som blivande studenter eventuellt är. Vi 

har inga verifierade källor på att Textilhögskolans varumärke skulle vara okänt och i 

så fall i vilken grad. Att varumärket skulle kunna bli mer känt än idag grundar vi på 

självupplevda situationer. Därför är också uppfattningen högst subjektiv och den har 

grundat sig i de möten med personer som är verksamma inom textil- och 

modebranschen. Vår upplevelse är att de inte känner till Textilhögskolan och dess 

olika utbildningar i den grad vi själva önskar, om man jämför med exempelvis privata 

skolor som Beckmans designhögskola i Stockholm. Textilhögskolan beskriver sig 

själva oerhört positivt och lyfter själva fram dess fördelar på sin hemsida och 

utbildningarna har varje år ett stort söktryck från blivande studenter. Hur kommer det 

sig då att vi själva upplever att Textilhögskolan skulle kunna arbeta så mycket mer 

med sitt varumärke? Vår känsla av att det finns bättre marknadsföringsmetoder i 

varumärkesbyggandet har därför lett oss till avsikten att arbeta med en beskrivande 

studie av varumärket Textilhögskolan.  

1.2 Problemdiskussion 
Den definition av vad ett varumärke är som sammanfattade det bäst är den nedan 

citerade från Patent och registreringsverket.   

Ett varumärke är ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller 

tjänster från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett bra 

varumärke gör att varan eller tjänsten utmärker sig bland andra (prv.se).
7
   

                                                 
5
 Intervju med Anneli Bentzlin 100506 

6
 http://www.hb.se/ths ”Om textilhögskolan” 100302 

7
 http://www.prv.se/Varumärke 100309 
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Inför undersökningen visste vi inte hur Textilhögskolan marknadsför sig utöver den 

information de själva publicerar på hemsidan och i de broschyrer som existerar. En av 

anledningarna till vår uppfattning om hur de marknadsför sig idag kan bero på att vi 

redan är studenter vid Textilhögskolan och sålunda inte är lika mottagliga för den här 

typen av reklam som utomstående kan vara. Textilhögskolan har som vi beskrev 

tidigare ett samarbete med galleri KG52 i Stockholm. Det här ger en möjlighet för 

högskolan och studenterna att synas utanför Textilhögskolans väggar och visa upp 

pågående projekt. Som vi beskrev i bakgrunden så pågår det även flera stora 

forskningsprojekt
8
 med institutionen som utgångspunkt. Av antagningstatistiken

9
 kan 

vi utläsa att två av textilhögskolans utbildningar är med på topp 10 av mest sökta 

utbildningar på Högskolan i Borås inför höstterminen 2010. Det är 

Butikschefsprogrammet på en fjärde plats med 922 sökande och 

Textilekonomprogrammet på en sjunde plats med 619 sökande. Vi kan i tidigare 

statistik
10

 se att söktrycket på de flesta av Textilhögskolans utbildningar har ökat 

vilket vi antar har bidragit till en ökad popularitet av varumärket. Det här kan tolkas 

som att varumärket Textilhögskolan erbjuder eftertraktade utbildningar, men frågan vi 

ställer oss när vi läser statistiken är vad varumärket kommunicerar.  

 

Räcker det att vara eftertraktad hos blivande studenter och vad anser företag att 

Textilhögskolan representerar? Hur marknadsför sig institutionen till företag? Vilken 

typ av roll har forskningsprojekten på Textilhögskolan för varumärket? Vi ställer oss 

även fråganden till om forskningen gör att grundutbildningarna hamnar i skuggan av 

påbyggnadsutbildningarna i kommunikationen med intressanta företag. Vi tror att om 

forskningen håller en hög nivå bidrar det till en generell ökad kvalitetsstämpel som i 

sin tur genererar ekonomiska medel i t.ex. forskningsanslag som möjliggör en fortsatt 

hög nivå. Utbildningarna på grundnivå gynnas positivt då de får möjlighet att 

undervisas av doktorander, forskare och professorer på skolan. Vi har observerat att 

det för en icke vinstdrivande organisation som Textilhögskolan finns många 

intressenter som alla har olika intressen i skolans verksamhet. Om de påverkar 

högskolans varumärke i någon riktning vill vi vidare undersöka. 

 

Kunskapen förmedlas på lång sikt vidare ut i arbetslivet via de elever som gått på 

skolan vilket i sin tur ger en win-win situation för alla intressenter. Inte bara företaget 

som anställde en student utan även för högskolan. Det här borde ses som en tydlig 

konkurrensfördel för Textilhögskolan i arbetet med varumärket gentemot andra 

högskolor i samma bransch. De varumärkesambassadörer högskolan har ute i 

arbetslivet som sprider skolans goda rykte spelar en viktig roll för varumärket, men 

det är då av stor vikt att ha en strategi för kontakten med ambassadörerna. Något vi 

vill undersöka djupare. 

 

Statliga institutioner styrs av generella regelverk. Universitet och högskolor i Sverige 

är egna myndigheter som följer regeringens direktiv. Huvuduppgiften för universitet 

och högskolor är att erbjuda utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig 

grund och med tillförlitlig erfarenhet.
11

 Textilhögskolan är en institution på 

Högskolan i Borås som då i sin tur är en offentlig verksamhet. Det är något vi 

självklart har tagit i beaktande i vårt resonemang kring varumärket Textilhögskolan. 

                                                 
8
 http://www.hb.se/ths “Om Textilhögskolan” 100302 

9
 http://www.vhs.se ”Statistik” 100426 

10
 http://www.hb.se ”Statistik” 100426 

11
 http://www.regeringen.se/sb/d/1895 100401 
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Det här är dock inget vi såg som ett hinder i vårt arbete då en organisation kan arbeta 

kreativt med marknadsföring och varumärkesbyggande.  
 

Genom att vidareutveckla varumärket Textilhögskolan är det möjligt att positionera 

sig och framhäva kvaliteten inom alla ämnesområden som Textilhögskolan erbjuder 

inom sin profession. Enligt Nilson (1999) är brand management 

(varumärkesbyggande) kärnan i all affärsverksamhet. Alla företag arbetar mer eller 

mindre framgångsrikt och mer eller mindre medvetet med sitt rykte och de värden 

som är bundna till företagets namn och symboler. Eftersom varumärkets värde skapas 

av alla de olika aktiviteter som kunden kommer i kontakt med och som på något sätt 

hänger ihop med varumärket, så ingår i brand management praktiskt taget allt som 

företaget gör. Framgångsrikt brand management handlar om att skapa preferens. Det 

handlar också om att se till att alla produkter och tjänster som åtnjuter varumärkets 

beskydd verkligen upplevs som bättre än vad konkurrenterna kan erbjuda.   

 

Vi har arbetat med att analysera och lyfta fram Textilhögskolans styrkor och 

svagheter utifrån hur de har positionerat sitt varumärke och hur de tror att de uppfattas 

av sin omgivning. Nilson (1999) menar också att i dagens konkurrensklimat måste 

varumärkesägaren hela tiden arbeta med att förbättra värdeupplevelsen. Varumärket 

måste laddas genom att maximera det upplevda värdet inom företagets operationella 

ramar. Om de löften som relateras till varumärket inte infrias finns det inte längre 

någon konkurrensfördel. På sikt infrias inte heller något produktlöfte och det byggs 

inte heller någon långsiktig varumärkesplattform. Nilson menar också att ett bra 

varumärke representerar ett förtroende och att skapa ett förtroende är en nödvändig 

del av framgångsrikt varumärkesladdande.  

1.3. Problemformulering 
Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi arbetat fram ett huvudproblem och 

delproblem som vi har haft för avsikt att besvara under arbetets gång. Textilhögskolan 

har enligt egen utsago unika tillgångar gentemot sina konkurrenter inom 

utbildningssektorn. Det här har lett in oss till att formulera följande huvudproblem:  

 

Hur bör Textilhögskolan arbeta med sitt varumärke? 

 

För att på ett bättre sätt kunna arbeta med huvudproblemet har vi valt att bryta upp det 

i två mindre delproblem. Eftersom huvudproblemet är ganska brett vill vi få en 

djupare förståelse för hur Textilhögskolan kommunicerar med sitt varumärke. Det 

finns mycket historia inom Textilhögskolans väggar. Vi anser att möjligheten att 

kunna bygga ett starkt varumärke som vilar på en gedigen historia är en viktig 

konkurrensfördel. Ny kunskap inom de olika ämnesområdena växer ständigt fram 

genom exempelvis forskning som fyller på Textilhögskolans historia. Det vi vill 

undersöka med vårt första delproblem är vad Textilhögskolan kommunicerar utifrån 

dess verksamhet och det vill vi besvara genom följande:  

 

Vad kommunicerar varumärket Textilhögskolan om dess faktiska verksamhet och sina 

tillgångar?  

 

Hur kan Textilhögskolans arbete med varumärket förankras i befintliga 

varumärkesteorier?  
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1.4. Syfte  
Syftet med vår undersökning är att utreda och tolka hur en organisation som 

Textilhögskolan kan arbeta med brand management och vad dess befintliga 

varumärke kommunicerar mot sin omgivning. För att teoretiskt förstå hur 

Textilhögskolan arbetar med brand management och vad de kommunicerar behövs en 

vetenskaplig förankring i varumärkesteorier för att presentera de slutsatser vi kommit 

fram till. Vår undersökning är en beskrivande studie om, vad Textilhögskolan idag 

själva gör för att lyfta fram sitt varumärke internt som externt och på vilket sätt det 

når ut och uppfattas av sin omgivning. 

1.5. Avgränsningar  
Vi har avgränsat vissa delar inom undersökningen för att hinna klart med 

examensarbetet inom den tidsram på 10 veckor som arbetet omfattar. Textilhögskolan 

når ut till andra länder med sin verksamhet, bl.a. genom de olika 

studieutbytesprogram som finns med andra internationella skolor. Vi har avgränsat 

oss geografiskt genom att enbart studera Textilhögskolans varumärkeskommunikation 

inom Sverige. För att smalna av vårt forskningsområde har vi inte gått in djupare på 

varje enskild utbildning inom Textilhögskolan, utan vi behandlar hela institutionen 

som ett gemensamt område.  

 

Vi har fokuserat studien kring brand management eftersom vi har haft för avsikt att 

studera varumärket Textilhögskolan och inte konsumentbeteenden. Vi valde därför att 

avgränsa oss till varumärkesteorier inom brand management. 
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2. Metoddiskussion 
I kapitel två presenteras och motiveras de metodval som ligger till grund för det 

empiriska studieområdet. Här behandlas valda delar av de förhållningssätt och 

ansatser som finns att tillgå inom metodologi samt vilka delar vi själva valt att arbeta 

efter, anpassat till problem och syfte. 

2.1 Vår syn på kunskap och verklighetsuppfattning 
Vi är idag studenter på Textilekonomprogrammet vid Textilhögskolan i Borås. Det är 

med vår egenupplevda relation till skolan som vi funnit vår utgångspunkt för 

uppsatsen. Vi får därmed en subjektiv kunskaps- och verklighetsuppfattning till vår 

studie. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två vetenskapsinriktningar som vanligtvis används inom vetenskapsteori; 

hermeneutik samt positivism, vilka enligt Patel och Davidson (2003) ofta uppfattas 

som varandras motsats. Vi valde att arbeta enligt det hermeneutiska förhållningssättet 

då vår forskningsfråga är av tolkande och beskrivande karaktär och undersökningen 

huvudsakligen byggde på personliga, kvalitativa intervjuer. Respondenternas svar 

tillsammans med den teoretiska referensramen har legat till grund för analysen som 

hjälper oss att se delarna i helheten. Patel och Davidson (2003) menar att enligt 

hermeneutiken bör vi inta en subjektiv forskarroll som är engagerad och det var därför 

viktigt att vi försökte se till helheten utifrån vår egen förförståelse till ämnet. 

Forskningsproblemet är av subjektiv karaktär då det är formulerat ur vår förförståelse 

till varumärket Textilhögskolan och vår uppfattning av vad det representerar.  

2.3 Forskningsansats 
Det finns enligt Andersen (1998) i princip tre vägar att gå för att producera kunskap 

om samhället, organisationer eller mänskligt beteende i allmänhet. Både deduktion 

och induktion anger tillvägagångssätt utifrån vilka det kan dras vetenskapliga 

slutsatser. Inom den deduktiva ansatsen utgår enligt Andersen från teorier för att finna 

svar. Den induktiva ansatsen utgår enligt Andersen från empiri för att sluta sig till 

generell kunskap. I den abduktiva ansatsen menar Alvesson och Sköldberg (2008) att 

forskningsprocessen alterneras mellan teori och empiri. Vi valde att arbeta enligt den 

deduktiva ansatsen då vår forskningsfråga utgår från vedertagna teorier för att skapa 

förståelse när vi närmar oss empirin. Vi ville utreda varumärket Textilhögskolan och 

förstå hur varumärket uppfattas av sin omgivning, men också se vad varumärket 

representerar. För att förstå undersökningsresultaten behöver vi förankra 

problemformuleringen i den generella kunskapen om teorin som vi finner genom 

litteraturen.  

2.4 Undersökningsmetod 
Andersen (1998) menar att man inom samhällsvetenskapen brukar skilja mellan två 

huvudformer av metoder. Kvalitativa metoder och kvantitativa metoder. Valet av 

undersökningsmetod styrs av vilken typ av undersökning som ska utföras. Vi valde att 

arbeta enligt den kvalitativa undersökningsmetoden för att införskaffa tillförlitligt 

empiriskt material. Johannessen och Tufte (2003) menar att avsikten med den 

kvalitativa ansatsen är att få fram fylliga beskrivningar om forskningsproblemet och 

Andersen (1998) menar att det centrala vid kvalitativa metoder är att skapa en djupare 

problemförståelse och förstå problemkomplexets samband med helheten. För att på 

bästa sätt få en djupare problemförståelse införskaffades materialet till vår 
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undersökning genom kvalitativa djupintervjuer med för studien relevanta, på förhand 

utvalda, respondenter. Valet av den kvalitativa undersökningsmetoden grundar vi i att 

avsikten var att få en djupare förståelse för Textilhögskolan som varumärke ur ett 

holistiskt perspektiv. Vårt studieområde behöver studeras ur flera perspektiv än ett där 

frågorna varierar med olika respondenter som pusselbitar till den helhetsbild som vi 

vill visa. 

2.5 Undersökningsansats 
När kunskap ska produceras är det viktigt att vara medveten om vad kunskapen ska 

användas till. Patel & Davidson (2003) menar att det inom problemområden där det 

redan finns en viss mängd kunskap, är undersökningen beskrivande. Vi har därför i 

undersökningen arbetat enligt det deskriptiva metodsyftet eftersom det redan fanns en 

mängd kunskap inom ämnesområdet varumärkesbyggande. Vår forskningsfråga är av 

en tolkande och beskrivande karaktär och därför ansåg vi att det deskriptiva 

metodsyftet var lämpligt. Undersökningen omfattade endast ett fåtal aspekter inom 

fenomenet varumärkesbyggande för att begränsa undersökningen. Det centrala i 

studien är brand management och hur en organisation som Textilhögskolan kan 

kommunicera med sitt varumärke. Därför fick studien utöver det deskriptiva också 

drag av en enkelfallsstudie. Enligt Johannesson & Tufte (2003) kännetecknas en 

fallstudie av en avgränsning av vad som ingår i fallet, vad som ligger utanför samt en 

ingående beskrivning av det definierade fallet. För att kunna genomföra en deskriptiv 

studie av varumärket Textilhögskolan behövde vi mycket material att analysera. Vi 

anser att kombinationen deskriptiv enkelfallsstudie lyfte fram det säregna och 

väsentliga med forskningsfrågan på bästa sätt genom det insamlade materialet. 

2.6 Urvalsmetod 
Enligt Andersen (1998) är de vanligaste metoderna att använda för att bestämma sitt 

respondenturval ett sannolikhetsurval eller ett icke sannolikhetsurval. Enligt Körner & 

Wahlgren (2002) väljs respondenterna inte ut slumpmässigt vid ett icke 

sannolikhetsurval, utan en avsikt finns bakom urvalet. Ett medvetet selektivt urval 

innebär att forskaren själv väljer ut de individer som av någon anledning anses vara 

intressanta för studien. Vi valde att arbetat enligt ett icke sannolikhetsurval med ett 

bekvämlighetsurval. Det var viktigare att respondenterna hade information och 

kunskap om vårt forskningsområde än att de representerade ett statistiskt säkerställt 

urval som istället är vanligt i ett sannolikhetsurval. 

 

2.6.1 Respondenterna 
För att få en mer omfångsrik bild av varumärket Textilhögskolan behövdes en 

blandad grupp respondenter med kunskap, erfarenhet och uppfattning inom vårt 

forskningsområde. Viktigt var också att de representerade Textilhögskolans olika 

intressentgrupper. Personal på strategiska funktioner vid Textilhögskolan var viktiga 

för att kunna undersöka det interna arbetet med varumärket. Representanter från 

informationsavdelningen vid Högskolan i Borås var viktiga för att undersöka om det 

fanns ett strategiskt marknadsarbete med varumärket. Studenter vid institutionen från 

olika årskurser och utbildningar gav oss både en intern och extern bild av 

verksamheten. För att få en uppfattning om hur varumärket uppfattas utanför 

verksamheten använde vi oss också av externa respondenter som företag och Borås 

stads kommunstyrelse i undersökningen.  
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Ett litet antal tillfrågade respondenter har inte velat delta i vår studie. De som har 

avböjd har haft som skäl att de inte haft möjlighet rent tidsmässigt att delta.  

Strategisk personal vid Textilhögskolan som valde att avstå har inte drabbat 

undersökningens trovärdighet negativt då vi ansåg att det slutliga deltagandet ändå 

blev tillräckligt omfattande. Det bortfall som eventuellt har drabbat undersökningen 

negativt är de externa respondenter som avböjde ett deltagande p.g.a. att de inte ansåg 

sig ha tillräckligt med tid att avvara för den djupintervju vi ville genomföra. Vi 

kontaktade fyra företag som på olika sätt varit i kontakt med Textilhögskolan och 

dessvärre kunde endast ett av dem delta. 

2.7 Datainsamlingsteknik 
För att samla in empiriskt material till undersökningen utförde vi kvalitativa 

intervjuer. Holme & Solvang (1997) menar att kvalitativa intervjuer ökar 

informationsvärdet i en undersökning och skapar en grund för mer fullständiga 

uppfattningar om det fenomen som studeras. Vi konstruerade ett omfångsrikt 

frågeformulär som gav oss omfattande empirisk information kring Textilhögskolans 

varumärkesarbete. Formulären som användes till studenter och externa respondenter 

var något förkortade. Frågeformulären kan läsas i sin helhet i bilagorna 1-3. 

 

2.7.1 Primär- och sekundärdata  
Den primära datan i vår undersökning består av insamlat material från 

respondentintervjuer. Intervjuerna har i den mån det varit möjligt, utförts på plats i ett 

personligt möte med respondenten. Intervjuerna med respondenter från 

Textilhögskolan, högskolans informationsavdelning och det deltagande företaget 

genomfördes i ett personligt möte. Studenterna och respondenten från 

kommunstyrelsen intervjuades via e-post kontakt i enlighet med deras eget önskemål. 

Givetvis hade vi föredragit en personlig intervju eller en telefonintervju men då ingen 

av dem ansåg sig ha möjlighet till det valde vi slutligen e-postintervju. 

Undersökningssyftet var att få en uppfattning om varumärket Textilhögskolan utifrån 

respondenter med information och kunskap om vårt forskningsområde. Givetvis är 

inte en elektronisk intervju det bästa alternativet. Vi bedömde att de elektroniska 

frågeformulären trots allt fångade in tillräckligt med information till analysmaterialet 

för att fungera som komplement till de intervjuer som utförts i ett personligt möte.  

 

Sekundärdatan i uppsatsen representeras av en utredande konsultrapport som 

undersökte och utvärderade Textilhögskolans varumärke och hur det kan påverkas vid 

en eventuell framtida flytt till andra lokaler. Rapportens intressenter var i första hand 

Textilhögskolans styrelse då det fungerade som beslutsunderlag för ett eventuellt 

beslut om flytt. Det är något vi har tagit i beaktande men ansåg att resultatet som 

presenterades i rapporten var mycket användbart i vårt analysarbete och tillförde 

ytterligare en jämförande dimension till slutsatserna. 

2.7.2 Intervjugenomförandet 
De personliga intervjuerna med respondenter från Textilhögskolan och 

informationsavdelningen genomfördes på så ostörd plats som möjligt. Intervjuerna 

tog ca en timme vardera och spelades in med en diktafon för att säkerställa korrekt 

återgivning av intervjusvaren och eventuella citat. En av respondenterna ville inte bli 

inspelad därför antecknades svaren istället för hand. Intervjun med 

företagsrepresentanten genomfördes på respondentens kontor, spelades in med 

diktafon och tog ca 15 minuter. Studenterna och den andra externa respondenten fick 
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enligt önskemål frågeformuläret skickat till sig elektroniskt och det returnerades ifyllt, 

via e-post. 

2.8 Trovärdighet 
När en studie genomförs måste det som undersöks var det som avser undersökningen 

vilket innebär att hålla en god validitet. Dessutom måste det ske på ett tillförlitligt sätt 

som upprätthåller god reliabilitet. För att undersökningen ska anses trovärdig bör 

validitet och reliabilitet stå i ett visst förhållande till varandra som gör att inget av det 

kan uteslutas. (Patel & Davidson, 2003) 

 
Patel & Davidson (2003) menar att överensstämmelsen mellan vad som sägs ska 

undersökas och vad som faktiskt undersöks kallas för innehållsvaliditet. Syftet med 

vår undersökning var att studera varumärket Textilhögskolan. 

Problemformuleringarna har legat till grund för och genomsyrat hela arbetsprocessen. 

Det är också med dem i åtanke den teoretiska referensramen och det empiriska arbetet 

har tagit form.  

  

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och enligt Patel & Davidson (2003) innebär det att 

en upprepning av undersökningen ska visa ett liktydigt resultat. Tillförlitligheten har 

vi nått genom de kvalitativa djupintervjuerna, och i dem användandet av ett 

frågeformulär för att öka jämförbarheten mellan respondenternas svar. Skulle 

undersökningen utföras igen med samma typ av frågeformulär skulle troligtvis 

resultatet blivit liknande trots vår subjektiva utgångspunkt till varumärket 

Textilhögskolan. Vi har styrkt reliabiliteten genom att i kapitel fyra presentera en 

tidigare undersökning med liknande utgångspunkt och liknande slutsatser som styrker 

våra resultat. 

2.8.3 Källkritik 
För att kunna göra en bedömning om fakta eller upplevelser är sannolika krävs det 

enligt Patel & Davidson (2003) ett kritiskt förhållningssätt till dokumenten. De menar 

också att ett ställningstagande till vem upphovsmannen var och vilken relation 

personen hade till händelsen måste tas. Det källkritiska förhållningssättet i uppsatsen 

har vi nått genom att presentera olika professorers, forskares och andra experters 

teorier inom brand management. För att försäkra oss om att vår subjektiva 

utgångspunkt till varumärket Textilhögskolan inte färgar resultaten har vi vävt 

samman experternas teorier. Den deduktiva forskningsansatsen stärker vårt 

källkritiska förhållningssätt då ansatsen innebär att teorierna ska ligga till grund för att 

förstå forskningsfrågan. Valen av litteratur har övervägts för att försäkra teoriernas 

relevans. Litteraturen har i möjligaste mån varit nypublicerad men framförallt erkänd 

som ledande inom ämnet. Valet av respondenter i undersökningen övervägdes för att 

försäkra oss om att de hade den kunskap och erfarenhet om varumärket vi ansåg 

behövdes för att stärka det empiriska innehållet. Även om vi använde ett 

bekvämlighetsurval anser vi att urvalet gjorts med största möjliga noggrannhet.  
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3. Litteraturöversikt  
I kapitel tre presenterar vi den teoretiska litteraturöversikten som ligger till grund för 

vår empiriska undersökning.   

3.1 Varumärkesbyggande, en historisk utveckling 
Enligt Melin (1999) är den första typen av märkning som historiskt finns bevisad 

brännmärkningen av boskap. Märkningen av den här typen kan vi hitta spår av redan i 

forntida egyptiska väggmålningar. Koppling mellan det moderna varumärket och den 

ursprungliga formen av märkning finns kvar i ett av engelskans ord för varumärke, 

”brand”. Det ordet härstammar i sin tur från fornnordiskans brandr, att brännmärka. 

Det vi idag kan kalla för det moderna varumärket uppträdde först under 1800-talets 

senare hälft och anses härstamma från USA och Storbritannien.  

 

Karakteristiskt för tjänsteföretag är enligt Melin (1999) att de, i likhet med många 

industriföretag, använder företagsnamnet som prioriterat varumärke. Allt inom en 

organisation talar sitt gemensamma språk och är något ett tjänsteföretag jobbar efter 

där personalen är företagets främsta identitetsbärare. De utgör också de viktigaste 

länkarna i tjänstekedjan och det är betydelsefullt att samtliga medarbetare agerar som 

verkliga varumärkesambassadörer. I många tjänsteföretag är det därför viktigt med en 

starkt intern marknadsföring för att kommunicera ut vad varumärket står för och på 

vilket sätt de är med och bidrar till att skapa värde för företaget. 

 

Hedén & McAndrew (2005) skriver att ett företags varumärkesfilosofi måste vara lika 

väl genomarbetad som affärsidén och ha såväl klara mål som en tydlig strategi. Att 

aktivt arbeta med uppbyggnad av varumärket är en kontinuerlig process utan slut. Det 

är viktigt att förmedla varumärkets kärnvärden både internt, till samtliga medarbetare 

inom organisationen, och externt till konsumenterna och andra intressenter. Det är 

även lättare att vårda en väl utformad varumärkesidentitet då man från början har en 

tydligt definierad och formad strategi för hur varumärket ska uppfattas. Skapandet av 

ett starkt varumärke bygger på en helhetssyn och en kontinuitet i allt företaget gör. 

Långsiktighet är en annan viktig aspekt, då det är av yttersta vikt att hålla kvar vid 

ursprungskonceptet samtidigt som det ska ligga rätt i tiden. Det här dels för att inte 

skapa förvirring hos konsumenterna. Hedén & McAndrew menar också att man ofta 

kan skapa en historia kring företaget och dess ursprung då det stärker varumärket utåt. 

Det ger också kunderna en känsla av att känna till en hemlighet som stärker banden 

mellan samtliga medarbetare inom företaget. Historian har också enligt författarna 

som målsättning att bland de anställda skapa en stolthet över att vara en del av att 

skriva framtidens historia. I många organisationer och företag sitter själva själen i 

väggarna.  

3.1.1 Varumärke 
Hedén & McAndrew (2005) menar att ett varumärke är ett varukännetecken som 

särskiljer en vara eller tjänst som tillhandahålles i näringsverksamhet från liknande 

varor eller tjänster som erbjuds av någon annan. Ett varukännetecken kan bestå av alla 

de tecken som återges grafiskt. Ett varukännetecken kan även vara personnamn, 

firmanamn eller förkortningar. Enligt Nilsson (1999) kan ett kommunikationskoncept 

vara kort och koncist eller brett och omfattande. Hur och i vilken form det beskrivs är 

egentligen oväsentligt då det är viktigare att se till ett koncept som sedan följs under 
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en lång tid. Det ger fördelar när det gäller kommunikationen som helhet. Kapferer 

(2004) anser att ett varumärke kräver ett företags långsiktiga engagemang, en hög 

nivå av resurser och kompetenser. Han anser vidare att det idag för företag och 

organisationer har blivit allt viktigare att skapa sig sitt eget varumärke som bör 

förvaltas av verksamheten. 

 

Listan kan enligt Hedén & McAndrew (2005) göras lång på vad ett varumärke är och 

hur det kännetecknas men främst handlar det om vad varumärket spelar för värde hos 

konsumenterna. Produktutveckling handlar till stor del om att skapa upplevd kvalitet 

för konsumenten. Den upplevda kvaliteten kan delas upp i flera olika delar som den 

faktiska produktkvaliteten, men också ett antal immateriella produkt- och 

varumärkesegenskaper. Enligt Hedén & McAndrew är det viktigast att skapa ett 

mervärde som kan laddas in i produkten. Det är mervärdet som utgör skillnaden i den 

upplevda kvaliteten mellan märkesprodukten och en märkeslös produkt. Det 

mervärdet tillför märkesprodukten är att den laddas med positiva associationer som 

kunden ska uppleva. 

 

Idag anses ett starkt varumärke enligt Melin (1999) vara en värdefull tillgång för ett 

företag eller en organisation. Dock är det svårt att finna en förklaring i hur värdet 

skapas och hur varumärkesägaren ska få det att bestå. Det finns två huvudinriktningar 

inom varumärkesforskningen och de är brand management och consumer behaviour. 

Båda inriktningarna utgår från att se till de interna och externa perspektiven hos ett 

varumärke. I det interna brand management-perspektivet står varumärkesägaren i 

centrum medan den andra inriktningen har konsumenten i fokus. En utgångspunkt för 

allt varumärkesbyggande är att skapa långsiktig märkeslojalitet där det är viktigt att se 

till och utgå från konsumentens behov, handlingsmönster och köpbeteende. De här 

utgångspunkterna ligger inom consumer behaviour perspektivet och är ett naturligt 

komplement till brand management perspektivet. Brand Equity (varumärkeskapital) är 

ytterligare ett begrepp att ta med i varumärkesbyggande enligt Melin. 

 

Raggio & Leone (2009) menar att värdet av att ha ett varumärke och hur det ska 

värderas har efter den ekonomiska lågkonjunkturen, som varade, fått ett allt större 

utrymme hos företag idag. Ett varumärkesvärde måste ses ur varje enskilt företags 

perspektiv. Därför kommer värdet att variera beroende på företaget som äger 

varumärket medan andra företag kanske kan fånga mer eller mindre av de potentiella 

möjligheterna i ett värde baserat på företagets egen möjlighet till att effektivt agera till 

att utnyttja det varumärkes kapital som ett varumärke har. 

 

Raggio & Leone (2009) skriver att det finns två typer av varumärkesvärdering; 

nuvarande (Current) och lämpligt (appropriate). De kan variera beroende på det 

företag som äger varumärket. De båda värderingarna av varumärket är subjektiva och 

är beroende av vilka resurser och förmågor företagen har tillgodo för att fullt kunna 

utnyttja dem. Skillnaden mellan de två sätten kan förklaras av företagets förmåga att 

utnyttja varumärkeskapitalet av själva varumärket. Lämpligheten i varumärkets värde 

respresenteras av det teoretiska värdet som skulle kunna uppnås om allt befintligt 

märkeskapital var optimalt lånefinansierat. Den nuvarande är ett mått på varumärkets 

värde som gäller för ett visst företag.  Ett icke lånefinansierat varumärkeskapital 

hjälper till att definiera det lämpligaste värdet för ett företag. De här två synsätten 

menar författarna gör att ett företag får arbeta olika hårt med sitt varumärke, men 

framförallt hur de kan se sitt varumärkeskapital som en bra tillgång. 
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3.1.2 Varumärkeskapital (Brand equity) 
Enligt Melin (1999) kan brand equity beskrivas som varumärkeskapital med 

utgångspunkten i både konsumentens och varumärkesägarens perspektiv. Aaker 

(1996) definierar varumärkeskapital (brand equity) som en uppsättning tillgångar 

förknippade med varumärkets namn och symboler som tillför ett värde genom de 

produkter och tjänster som företaget erbjuder till konsumenter. Tillgångarna kan 

klassificeras enligt fyra huvudkategorier: Varumärkeskännedom (hur välkänt 

varumärket är), varumärkeslojalitet (hur trogna varumärkeskonsumenterna är), 

bibehållen (perceived) kvalitet (varför varumärket ska väljas eller föredras) och 

varumärkesassociationer (vilka positiva preferenser som finns kopplade till 

varumärket). 

 

Definitionen av varumärkeskapital kan enligt Aaker (1996) utvecklas. För det första 

menar han att varumärkeskapital definieras som en uppsättning tillgångar. 

Hanteringen av varumärkeskapitalet involverar investeringar för att skapa och 

förlänga tillgångarna. För det andra är varje tillgång enligt Aaker inom 

varumärkeskapitalet något som skapar värde på flera olika sätt. För att effektivt 

hantera varumärkeskapitalet och fatta genomtänka beslut gällande 

varumärkesbyggande aktiviteter är det viktigt att vara lyhörd gällande hur starka 

varumärken skapar värde. För det tredje så skapar varumärkeskapitalet ett värde för 

både konsumenterna som för företaget. Med ordet konsument menar Aaker både 

slutkund och eventuella mellanhänder som tillhandahåller varumärket för slutkund. 

Slutligen menar Aaker att tillgångar och åtaganden som ligger till grund för 

varumärkeskapitalet måste kunna kopplas till varumärkesnamnet och 

varumärkessymbolen. Om varumärkesnamnet eller symbolerna skulle förändras 

skulle vissa eller alla tillgångar och åtaganden komma att påverkas eller t.o.m. 

förloras. Vissa skulle även enligt Aaker bytas ut mot nytt namn och symbol. 

3.1.3 Varumärkets roll  
Nilson (1999) menar att genom att aktivt arbeta med sitt varumärke kan en 

organisation skaffa sig välavgränsade fördelar gentemot konkurrenterna. Fördelarna 

kan delas upp i två kategorier, finansiellt och internt. Företaget finansiella fördelar är 

då det finns en styrka i varumärket och de anställda kan då lättare identifiera sig med 

företaget, dess produkter och tjänster. Något som även bidrar till att de anställda kan 

känna sig stolta och det anses höja företagsmoralen. Med en stark finansiell fördel 

kommer konkurrenterna då ha svårare att ta sig in på samma marknad. Varumärket 

har på så vis byggt upp ett starkt förtroende hos konsumenterna. Är det ett etablerat 

och välbyggt namn kan det i ett ögonblick kommunicera alla de värden som 

organisationen representerar. På det här viset skapas attraktiva skalfördelar.  

 

Varumärket är ett strategiskt verktyg som företagsledningen måste arbeta hårt med. 

Att ladda det med positiva preferenser och dylikt är ett strategiskt arbete. Melin 

(1999) anser att ett varumärke kan betraktas ur fyra olika perspektiv (se figur 3.1); ur 

lagstiftaren, varumärkesägaren, konsumentens och konkurrentens perspektiv. Ur 

lagstiftarens perspektiv utgör det en särpräglande och särskiljande förmåga, en 

samhällsnyttig funktion. Det underlättar kommunikationen mellan marknadens 

aktörer som bidrar till en effektivare handel. Ses varumärket ur varumärkesägarens 

och konkurrentens perspektiv handlar det i stora drag om att positioneras i 

konsumentens medvetande. Konkurrenten strävar efter att ta marknadsandelar från 

varumärkesägaren och växa starkare i konsumentens medvetande.   
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Figur 3.1Varumärkets fyra aktörer 

 
 

Melin (1999, s. 115) 

3.2 Varumärkets identitet 
Aakers (1996) varumärkesidentitet är en uppsättning varumärkesassociationer som 

varumärkesstrategen strävar efter att skapa och bibehålla. Figur 3.2 visar Aakers 

indelning av fyra olika identitetsperspektiv. Associationerna representerar vad 

varumärket står för och införlivas genom ett löfte från organisationsmedlemmarna till 

konsumenterna. Identiteten ska också etablera en relation mellan varumärket och 

konsumenterna genom att erbjuda ett värde som involverar funktionella, emotionella 

och självförverkligande fördelar. Aakers identitetsmodell kommer att beskrivas mer i 

detalj senare i kapitlet med varje perspektiv presenterat var för sig.  

 

Figur 3.2 Brand identity planning model - Brand identity system (beskuren) 

 

 
 Aaker (1996, s. 79) 

3.2.1 Varumärkets kärnidentitet 
Identitetsstrukturen inkluderar både en kärnidentitet och en förlängd identitet (se figur 

3.2). Kärnan i identiteten (Core identitiy) representerar den centrala och tidlösa 

essensen i varumärket. Kärnan förblir troligen den samma även om varumärket når 

nya marknader och produkter. Kärnidentiteten formas av följande frågor; Vad är 
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själva själen i varumärket? Vilka fundamentala övertygelser och värderingar styr 

varumärket? Vilken organisatorisk kompetens finns bakom varumärket? Och 

slutligen, Vad står organisationen bakom varumärket för? Kärnidentiteten bör enligt 

Aaker (1996) inkludera element som gör varumärket både unikt och värdefullt. För att 

varumärket ska bli trovärdig bör således kärnidentiteten bidra till både ett erbjudande 

av värde och det varumärket står för. Den förlängda identiteten (Extended identitiy) 

kan delas in i sammanhängande och betydelsefulla varumärkeselement som 

organiserats på så sätt att de säkerställer struktur och fullständighet. 

Varumärkespersonligheten blir inte alltid en del av kärnidentiteten, men genom att bli 

en del av den förlängda identiteten kan den förmedla och addera nödvändig struktur 

och fullständighet som bidrar till en mer komplett helhetsbild.  

3.3 Kapferers varumärkesprisma 
Kapferer (2004) förklaras varumärkets identitet med modellen Varumärkesprisma 

(Brand identity prism) (figur 3.3). Figuren förklarar vad identiteten hos ett varumärke 

består av. Att det är mer än bara en identitet och Kapferer gör det genom de sex olika 

aspekterna fysik, personlighet, kultur, självbild, reflektion och relation. Fördelen med 

prismat är att företagare har en möjlighet att noggrant undersöka varumärket och 

därigenom hitta dess styrkor och svagheter.    

 

Figur 3.3 Varumärkesprisma 

 
Kapferer (2004 s.107) 

 

För att bevara sin position på marknaden är det enligt Kapferer (2004) av hög vikt att 

ett företag är trogna sin grundidentitet.  Han menar att genom bevara den kan ett 

företag idag förbli ett starkt varumärke. Fysiken är både varumärkets ryggrad och dess 

konkreta mervärde som erbjuds. Traditionellt sett är det så här företagare idag arbetar 

med ett know-how och en klassisk positionering på marknaden där företag erbjuder 

olika nyckelprodukter, varumärkets egenskaper och fördelar gentemot 

konkurrenterna.  

 

Det fysiska steget är enligt Kapferer (2004) det viktigaste eftersom det är det som hela 

organisationen vilar på. Personlighetsaspekten i prismat fungerar som en 

kommunikatör för företaget och skapar karaktär åt verksamheten. Kapferer menar att 

Aakers syn på personligheten som presenterades 1996 inte längre stämmer överens 
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med dagens bild. Han anser att Aakers konceptualiserade syn av varumärkets 

personlighet är ett arv från de gamla vanor som reklambyråer brukade använda för att 

beskriva varumärkets personlighet. Allt som då skapades var enligt Kapferer ett 

konstant kopierande av strategier där allt inte var relaterat till produktens påtagliga 

fördelar.  

 

Kulturaspekten syftar på de värderingar som föder inspirationen till varumärket och är 

källan till dess önskvärda makt. Den kulturella aspekten hänvisar till de 

grundläggande principerna för varumärket i dess yttre tecken och anses vara själva 

kärnan i varumärket. Varumärkeskulturen anses enligt Kapferer (2004) spela en viktig 

roll idag när varumärken differentieras. Det är kulturen som hjälper lyxvarumärken att 

differentiera sig från de billigare men också från varandra. Ett varumärke är en 

relation och utgör kärnan som kan ses som transaktioner. Den kulturella aspekten 

definierar dess beteende som de flesta identifierar varumärket med. Det har en rad 

konsekvenser på det sätt att varumärken är handlingar som levererar tjänster till dess 

kunder. 

 

Ett varumärke ska enligt Kapferer (2004) reflektera över kunden och dess behov, men 

också reflektera över vad kunden upplever att varumärkets står för. 

Reflektionsaspekten och målsättningen med ett varumärke brukar lätt blandas ihop. 

En målsättning ska tydligt ange vilka som är de potentiella kunderna medan 

reflektionen mer ska reflektera över vad kunderna vill ha och hur de uppfattar 

produkten.  

 

Självbilden i Kapferers (2004) prisma utgår från kundens egen bild. Vad den vill 

uppnå med produkten den köper och vem den vill vara. Vilken livsstil man har och 

dylikt. För företagare handlar det mer om att då skapa en identitet där det finns en klar 

självbild till kunderna. Exempelvis för en kund som köper en Porsche vill de uppnå 

något speciellt och förknippas med någon som kör en snabb bil.  

 

De sex olika aspekterna av ett varumärke skapar enligt Kapferer identiteten. 

Varumärkesprismat visar att identiteten och varumärket hör ihop och tillsammans 

skapar en välstrukturerad enhet. Externalitzation och internalization förklaras inte av 

Kapferer men Apéria (2001) tolkar det som att fysik, reflektion och relationer är de 

synliga fasetterna. Han anser att de är explicita och att de är relativt enkla att finna via 

traditionella undersökningar. Personlighet, kultur och självbild är osynliga och 

implicita fasetter. Apéria anser att ett varumärke är intressant att studera därför att det 

varken är det ena eller det andra. Hela bilden bör enligt Apéria ses när ett varumärke 

utvärderas. Ett varumärke är mångfasetterat vilket gör bilden större men samtidigt 

intressantare. Apéria menar även att Kapferers prisma är grovt förenklat. Att enbart 

utgå från den i en analys av företagsidentitet ger en enligt honom en felaktig och 

begränsad bild. 

3.4 Aakers fyra perspektiv på varumärkesidentitet 
Aaker (1996) har skapat den identitetsmodell (figur 3.2) som vi gav en kortfattad 

introduktion till tidigare. För att försäkra sig om att varumärkesidentiteten har struktur 

och djup bör ett företag enligt Aaker betrakta varumärket som en produkt, en 

organisation, en person eller som en symbol. De fyra perspektiven skiljer sig från 

varandra men de kan var en hjälp för att utvärdera olika varumärkeselement och 

mönster som kan klargöra, berika och differentiera en identitet. Företaget måste inte 
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använda sig av alla eller ens flera av perspektiven. För vissa varumärken kan enbart 

en av dem vara genomförbar och lämplig att använda. Aaker menar dock att alla 

perspektiv bör tas i beaktande och att företag bör använda de perspektiv som kan vara 

till hjälp i uttryckandet kring vad de vill att varumärket ska står för i konsumenternas 

medvetande.  

3.4.1 Varumärket som produkt: Produktrelaterade associationer 
Även om produktassociationer enligt Aaker (1996) bör undvikas menar han att 

associationerna trots allt är viktiga för varumärkesidentiteten då de är direkt kopplade 

till varför ett varumärke väljs och hur det upplevs. Det finns olika typer av 

associationer. Den första handlar om till vilken produktklass varumärket associeras 

och med vad för sorts produkter. En tydlig koppling till specifik produktklass innebär 

att varumärket gör sig påmint när produktklassen omnämns. Om varumärket är starkt 

och dominerande är det oftast det som ensamt gör sig påmint. Associationer kan 

också handla om produktrelaterade egenskaper. Associationerna relateras då direkt till 

inköpet eller användandet som kan ge konsumenten funktionella fördelar, men också 

emotionella fördelar. En produktegenskap kan ge ett erbjudande om värde av något 

extra som utmärkande drag eller tjänster, men också genom att erbjuda något som är 

bättre än andra tänkbara alternativ. Kvalitetselementet avser produktrelaterade 

egenskaper. För varje enskilt konkurrensområde innebär kvalitet antingen priset för 

inträde på marknaden eller står för själva grundbulten inom konkurrens. För många 

varumärken är värde detsamma som kärnidentiteten. Värde är nära relaterat till 

kvalitet som berikar konceptet genom att tillföra en prisdimension. Det kan innebära 

att erbjuda högsta kvalitet till bästa rimliga pris eller liknande.  

 

En del varumärken försöker framgångsrikt kontrollera associationerna kring specifik 

användning eller användningsområde för en typ av produkt och tvingar därför sina 

konkurrenter att rätta sig efter det. Ett annat sätt att positionera ett varumärke är att 

taktiskt associera varumärket till en specifik typ av användare. En tydlig 

användarpositionering kan ge ett värdeerbjudande och bidra till en 

varumärkespersonlighet. Ett mer strategiskt val är att associera sitt varumärke med ett 

land eller region som adderar trovärdighet till varumärket. Aaker (1996) nämner flera 

exempel som att Chanel ses som oförglömligt franskt och Bloomingdale´s förknippas 

med New York. Att varumärket associeras med ett land eller region är underförstått 

sammanknippat med en högre kvalitetsnivå eftersom landet eller regionen har en 

tradition av att erbjuda eller tillverka det bästa inom den specifika produktklassen. 

Kapferer (2004) beskriver vikten av att behålla sitt geografiska ursprung i 

kommunikationen med omvärlden. Att verksamhetens varumärke ska genomsyras av 

sitt ursprung. Som exempel nämner Kapferer SwissAir som förknippas med Schweiz. 

Han menar vidare att verksamhetens identitet och unicitet skapas ur det geografiska 

ursprunget.  

3.4.2 Varumärket som organisation 
Varumärket som organisation fokuserar enligt Aaker (1996) mer på organisationens 

egenskaper än de som handlar om produkten eller tjänsten. Vissa aspekter inom ett 

varumärke kan ses som produktegenskaper i en kontext och i en annan som 

organisatoriska egenskaper. Kvalitet och förnyelse kan ses som en produktegenskap 

och det grundas i design och karakteristiska drag för en specifik produkt. Om de 

istället grundas i organisationens kultur, värderingar och projekt kan det ses som 

organisatoriska egenskaper. De organisatoriska egenskaperna är mer långvariga och 

mer tåliga mot konkurrens än produktegenskaper. Det är lättare att härma en produkt 
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än att kopiera en organisation med unika personer, värderingar och satsningar. 

Organisatoriska egenskaper kan erbjuda ett värde. Associationer som 

konsumentfokus, miljömedvetenhet, tekniska åtaganden eller lokal inriktning kan alla 

involvera emotionella och självförverkligande förmåner som utgår från beundran, 

respekt eller enkelt tycke. De kan också bidra med trovärdighet för varumärkets 

undergrupper. Aaker (1996) menar att ett sätt för ett varumärke att differentiera sig 

och samtidigt bibehålla ett övertag är att bygga varumärkesidentiteten med delar som 

finns i organisationen bakom varumärket. Den grundläggande premissen är att det 

krävs en organisation med värderingar, kultur, människor, projektsatsningar, 

tillgångar och kunskap för att kunna leverera en produkt eller tjänst. Egenskaperna 

skapar en grund för differentiering, erbjudande om värde och en konsumentrelation.  

 

Aakers (1996) organisationsperspektiv som återges mer synligt i figur 3.4 bygger på 

organisationens synlighet likväl som dess kultur och värderingar, människor, 

projektsatsningar, tillgångar och kunskap. De nämnda delarna är en viktig del i 

varumärkesidentiteten och det är en signatur för organisationen. Den slutliga fördelen 

som varumärket vill tillhandahålla är ett erbjudande om värde eller en 

konsumentrelation. Det grundas i den organisatoriska sammanslutningen och 

trovärdighet den ger andra varumärken. Den fungerar också som en förmedlare som 

klargör och förtydligar den organisatoriska kulturen och värderingarna som finns 

inom organisationen. 
 

Figur 3.4 How organizational associations provide value 

 
 Aaker (1996, s 131) 

 

Användningsområde för organisatoriska sammanslutningar 
Organisatoriska sammanslutningar kan enligt Aaker (1996) bidra med att erbjuda 

värde som är betydelsefullt för konsumenter och som differentierar varumärket. De 

kan också marknadsföra konsumentrelationer som grundas i de känslor som alstras 

genom den organisatoriska sammanslutningen. De kan dessutom vara till hjälp när det 

finns ett urval av produkter under samma tak som drar nytta av en gemensam 

identitet. Slutligen kan sammanslutningen förse de anställda i organisationen med en 

känsla av syfte och mening som motiverar dem. Om följande kriterier uppfylls kan 

företagets varumärke ses som en styrka. Det är också så det enligt Aaker ska hanteras 

och behandlas. 
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3.4.3 Varumärkets personlighet 
Varumärkets personlighet kan enligt Aaker (1996) förknippas med mänskliga 

karaktärsdrag som går att associera med ett varumärke. Exempel han ger på 

karaktärsdrag kan vara kön, ålder, socioekonomisk tillhörighet. Andra exempel är 

klassiska mänskliga personlighetsdrag som värme, omtanke och känslosamhet. Ett 

varumärke kan enligt Aaker ses som feminint eller maskulint beroende på önskad 

målgrupp och den image som finns. Hur konsumenterna uppfattar ett varumärkes 

personlighet kan undersökas genom kvalitativa eller kvantitativa studier. Syftet med 

en sådan undersökning är att ta reda på om konsumenterna uppfattar varumärket i 

enlighet med företagets önskemål. Konsumenterna interagerar med varumärken som 

om de vore människor. Speciellt när ett varumärke hör samman med produkter som 

kläder och bilar. Precis som en människa kan ett varumärke ha en komplex 

personlighet. Aaker beskriver en varumärkespersonlighetsskala (brand personality 

scale) med fem olika nivåer. Nivåerna kan översättas till uppriktighet, förtjusning, 

kompetens, förfining och tuffhet. Ett varumärke kan identifieras och delas in enligt de 

fem olika nivåerna i figur 3.5. 

 

Figur 3.5 A Brand Personality Scale (BPS): The Big Five  

 

 
 Aaker (1996, s. 144) 

 

Aaker (1996) menar också att skalan används för att mäta i vilken nivå det finns 

positiva eller negativa attityder kopplade till varumärket i jämförelse med andra 

varumärken inom samma produktsegment. Sammankopplingen mellan variabel och 

attityd varierar från varumärke till varumärke. En variabel som är positiv för ett 

varumärke kan vara negativt kopplad till ett annat. 

 

Keller & Richey (2006) menar att företagens varumärken normalt har en uppsättning 

av personlighetsdrag som är bredare och olika sammansatta än sammansättningen av 

de personlighetsdrag som laddas i produkten. Till sin karaktär kan ett 

produktvarumärke definieras av vad det gör och vad det representerar medan ett 

företagsvarumärke definieras av vem det är och vad det gör.  Till skillnad från en 

produkts varumärkespersonlighet som vanligtvis återges till konsumenterna och till 

användarna genom bildspråk för ett specifikt produktvarumärke. Ett företags 

varumärkespersonlighet kan definieras i fråga om mänskliga egenskaper eller 

exempelvis drag hos de anställda i företaget sett som en helhet. Ett företags 

personlighet kommer därför att återspegla de värden, ord och åtgärder hos de 

anställda, individuellt och kollektivt. För att bibehålla sin framgång under 2000-talet 

måste befintliga- och nystartade företag noggrant hantera sin varumärkespersonlighet. 
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Den ska enligt Keller & Richey reflektera de företagsvärderingar som innehavs av 

organisationen. 

 

Enligt Keller & Richey (2006) ses karaktärsdragen hos ett företags 

varumärkespersonlighet av konsumenterna och allmänheten. Därför bör de anpassas 

till företagets omfattade värderingar. Enligt författarna är det först när ett företag 

beslutar sig för en lämplig mängd och uppsättning karaktärsdrag som överensstämmer 

med företagets värderingar som de kan driva ett beteende hos de anställda. Det är då 

de kan uppnå en hållbar framgång mot konkurrerande företag. Maximering om 

organisationens verksamhet på de här uppsättningarna av egenskaper är därför 

avgörande för ett företags framgång. 

 

Keller & Richey (2006) menar också att företags varumärkespersonlighet kan 

definieras i termer av tre olika dimensioner. Dimensionerna är hjärta, själ och kropp. 

De kan inte ha en tilläggsfunktion utan kan enbart komplettera varandra för att stärka 

personligheten. Anställda som är ett med varumärket och arbetar i en nära relation till 

sina kunder är oftast mer benägna att energiskt se nya lösningar på olika problem. 

Kreativitet i ett företag underlättar effektiviteten då företaget kan agera snabbt 

eftersom de anställda upptäckt problemet på ett tidigt stadium. Det är viktigt att 

påpeka att företagets personlighet börjar med de anställda i bolaget eftersom det är de 

som gör personligheten levande och avgör vem företaget egentligen är. De anställda 

ses nämligen inom många företag som ansiktet utåt för företaget och är de som ska 

förmedla och förkroppsliga företagspersonligheten utåt. Om samtliga anställda inom 

ett företag agerar med hjärta, själ och kropp kommer företagen vara i en bättre 

position för att lyckas i framtiden.  

 

Hur varumärkespersonlighet skapas 

Aaker (1996) menar att för att skapa en stark varumärkespersonlighet hos en 

organisation finns det olika icke produktrelaterade karaktärsdrag som kan påverka 

personligheten. Det sker genom hur marknadskommunikationen genomförs. 

Karaktärsdragen kan vara ursprungslandet, företagsimagen, företagsledningen och 

kända språkrör för varumärket. Ett sådant språkrör kan vara celebriteter som går i god 

för produkten, varan eller tjänsten. Andra icke produktrelaterade karaktärsdrag som 

Aaker nämner är att varumärket laddas med en image som användaren 

förhoppningsvis vill bli förknippad med och ta del av genom att använda produkten. 

Genom att sponsra evenemang som företaget vill bli förknippat med bygger företaget 

på imagen och varumärkespersonligheten. Företagets ålder påverkar också 

varumärkespersonligheten. Om företaget uppfattas som ungt och hippt eller gammalt 

och föråldrat påverkar varumärkespersonligheten, men att ett företag funnits länge 

måste inte nödvändigtvis förknippas med något negativt. En hög ålder kan också 

associeras med trovärdighet, allt beror på användarens inställning till varumärket. Det 

sista karaktärsdraget som Aaker nämner är symbolikens värde för personligheten. 

Med symbolik och symboler är det främst logotypen som avses eftersom den för 

användaren blir ett riktmärke och kännetecken för vad företaget representerar. 

3.4.4 Varumärket som symbol 
Enligt Aaker (1996) kan en stark symbol ge en varumärkesidentitet sammanhållning 

och struktur vilket gör det mycket enklare att vinna erkännande och igenkännande. 

Närvaron kan bli en nyckelingrediens för varumärkesutvecklandet och dess frånvaro 

kan ge ett betydande handikapp. Vad som helst som representerar varumärket kan bli 
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en symbol, inklusive särskilda projekt och satsningar. Aakers identitetsmodell (figur 

3.2) belyser tre olika typer av symboler. Visuell föreställning, metaforer samt 

varumärkesarvet och historiken. Symboler som involverar visuell föreställning som 

särskilda logotyper kan bli minnesvärda och mäktiga. En stark logotyp innefattar 

mycket av varumärkets identitet eftersom sammankopplingen har byggts upp över tid. 

Bara en glimt av logotypen räcker för att bli påmind om varumärket. Frånvaro av en 

stark logotyp kan då istället bli ett handikapp för varumärket. Symboler blir mer 

betydelsefulla om de involverar en metafor med en symbol som representerar en 

funktions-, emotionell- eller självförverkligande fördel. Aaker menar också att en 

stark symbol kan bli hörnstenen i en varumärkesstrategi och han citerar en 

varumärkesanalytiker som alltid ställer sig frågan, ”Vad för visuell föreställning vill 

du att människor ska ha till ditt varumärke om fem år?” Svaret styr sedan processen, 

ibland också valet av produkt och namn. Ett levande och betydelsefullt arv kan också 

representera själva essensen i varumärket.  

3.5 Brand management 
Brand management är enligt Melin (1999) ett samlingsbegrepp för att förklara all den 

typ av forskning som har sin utgångspunkt från varumärkesägaren. Det finns två 

huvudsakliga inriktningar inom brand management, en klassisk och en modern. Den 

klassiska har sina rötter i 1920-talet och utgår från antingen ett marknadsförings- eller 

organisationsperspektiv. Det moderna brand management perspektivet har sitt 

ursprung i 1980-talet då det skedde stora förvärv av varumärkesportföljer över både 

Europa och USA. Det moderna perspektivet har sin utgångspunkt i antingen ett 

finansiellt eller ett redovisningsperspektiv. 

 

Melin (1997) skriver att under 1950-talet visade brand management forskningen att 

synen på varumärket till viss del kan förklaras genom utvecklingen av ett av de mest 

kända begreppen inom marknadsföring, den s.k. marknadsföringsmixen. Den tar sin 

utgångspunkt i att det är den marknadsföringsansvariges uppgift är att på ett optimalt 

sätt blanda ett antal givna aspekter till en konkurrenskraftig mix. De olika aspekterna 

blev fyra, mer kända som de fyra P:na, produkt, pris, plats och påverkan. Under 

1990-talet insåg forskare och företagare att varumärket var ett viktigt 

konkurrensmedel och under det här årtiondet utvecklades principen om strategic 

brand management. Det som kännetecknar den här synen är att den försöker förstå 

och utreda på vilket sätt ett varumärke kan bidra till ett företags långsiktiga 

konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxtförmåga. Det är den här synen som idag är den 

dominerande inom branschen.  

 

Framgångsrikt brand management går enligt Nilson (1999) ut på att skapa symbolik 

och att allt som ett varumärke representerar ska upplevas som bättre än 

konkurrenternas och vad de kan erbjuda. Att skapa ett varumärke som ger bästa 

möjliga upplevda valuta för konsumenten. I samma ögonblick som konsumenten 

upplever att den får valuta för sin satsade del då har varumärkesägaren skapat en 

tydlig konkurrensfördel. 

3.5.1 Intern varumärkesbyggnad 
Enligt Wallström, Karlsson, Salehi-Sangari (2008) avser den interna 

varumärkesbyggande processen inom företaget den verksamhet som sker innan det 

faktiska genomförandet av varumärkesbyggandet. Företagen måste bestämma hur de 

vill att varumärkets identitet ska uppfattas, innan den kan förmedlas internt och 
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externt. Författarna menar att ett strukturerat sätt för utveckling av varumärket har 

föreslagits genom åren och den varumärkesbyggande processen beskrivs ofta som ett 

antal sekventiella steg. För en god intern varumärkesbyggnad finns det tre nyckelsteg 

att använda sig av. De tre stegen är en varumärkes revision (brand audit), 

varumärkesidentitet (brand identity) och klargörande från ledningen vilken 

marknadsposition de vill ha uttalat (brand position statements). De tre stegen avser ett 

förarbete av varumärket, en form av planering, och sker innan varumärket är 

implementerat, både internt och externt. Det interna företagets varumärkesbyggande 

process börjar enligt Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari med en granskning av 

varumärket, där interna och externa faktorer beaktas. 

 

Granskningen av varumärket bör enligt Wallström, Karlsson & Salehi-Sangari (2008) 

exempelvis ske genom en omvärldsanalys. Analysen bör fokuseras till att alltid sätta 

kunden i första hand och inte glömma bort vem som är användaren. Det är utifrån den 

analys företaget gör som strategier och dylikt sedan bör fokuseras kring. Att ha skapat 

en varumärkesidentitet som implementerats på ett välformulerat tillvägagångssätt 

stärker bilden av företagets bild utåt. Eftersom personalen visar upp en enhetlig bild 

och talar ett gemensamt språk, företagets språk. 

3.5.2 Varumärkesmix   
Melin (1997) väljer att utgå ifrån en varumärkesmix-modell för att förklara det 

varumärkesbyggande brand management perspektivet. Dels för att de är intimt 

förknippade med varandra men också för att det åskådliggör de olika delarnas 

inverkan på ett bevarande av varumärkesbyggandet. De olika delarna som Melin utgår 

från (se figur 3.6) är: produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, 

marknadskommunikation och intern märkeslojalitet. De olika begreppen var för sig 

representerar en aktivitet som kan ses som ett kritiskt steg i den varumärkesbyggande 

processen. Melin menar att varumärkesmixen kan ses som en illustration av den brand 

management kompetens som krävs för att kunna bygga och bevara ett starkt 

varumärke. De olika attributen leder i sin tur fram till vad som inom brand 

management litteraturen kallas för varumärkeskapital (brand equity).  

 

Figur 3.6 Varumärkesmixen – en illustration av den varumärkesbyggande processen ur 

märkesinnehavarens perspektiv.  

 
Melin (1997, s. 279) 
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Keller (2003) beskriver utifrån Melins ovanstående figur (3.6) hur en verksamhet ska 

göra för att stärka sitt varumärkesarbete genom fyra olika steg. Kellers fyra steg kan 

sammanfattas som strategiskt brand management och inkluderar design och 

implementering av marknadsföringsprogram och olika aktiviteter för att skapa, mäta 

och utforma varumärkeskapitalet (brand equity) som är kärnan i varumärket.  

 

Det första steget i Kellers beskrivning är att Identifiera och etablera varumärkets 

positionering och värden. Här startar processen med att ha en klar förståelse för vad 

ens varumärke representerar och hur det ska positioneras med respekt konkurrenter. 

Målsättningen är en maximerad position av varumärket i konsumenters medvetanden. 

Först då kan goda fördelar nås. Det här nås genom att övertyga konsumenterna genom 

de fördelar som varumärket har gentemot konkurrenterna, och samtidigt mildra de 

tvivel som kan finnas om varumärket. Värdena positioneras genom de kärnvärden 

som organisationen vilar på och för att uppmärksamma konsumenterna på det bör ett 

varumärkes mantra, ett slags DNA för varumärket, upprättas med en slogan eller 

liknande.  

  

Det andra steget i Kellers beskrivning är Planera och implementera ett 

varumärkeskommunikationsprogram. Det vilar på tre grundbultar som är identitet, 

marknadsaktivitet och andra associationer som kan förknippas med varumärket. Att 

kombinera och arbeta utifrån de tre bultarna skapas en uppfattning och bild hos 

konsumenterna om varumärket. Ett annat syfte varför de tre bör kombineras är att 

företaget då själva kan styra över varumärkets bild utåt. 

 

Det tredje steget är Mätningar och tolkningar för varumärkets prestationsförmåga. 

För att förstå vilka effekter som varumärkeskommunikationen ger är det viktigt att det 

utförs mätningar och tolkningar i ledningen av hur varumärket har presterat. ”Brand 

value chain” är ett användbart hjälpmedel för att tolka och utvärdera prestationen men 

också för att se vad för finansiell påverkan kommunikationen haft för företaget.   

 

Det fjärde och sista steget i Kellers beskrivning är Växande och upprätthållande av 

varumärkeskapitalet. Det fokuserar på att ge ett bredare och ett mer varierat 

perspektiv på varumärket som helhet utifrån samtliga de aktiviteter som utförts för att 

stärka varumärket. Steget inkluderar även hur det framtida arbetet ska fortskrida. 

3.6 Icke vinstdrivande organisationer 
Olson, Belohalv och Boyer (2005) nämner i sin artikel att enligt Quarter & Richmond 

är den mest utmärkande egenskapen hos icke vinstdrivande verksamheter att de inte 

ska drivas av ett ekonomiskt vinstsyfte. Det som ligger till grund för organisationens 

existens och därmed det primära målet är organisationens ideal. Det är den 

egenskapen som utgör den största skillnaden gentemot ett kommersiellt företag vars 

primära mål för överlevnad är av ekonomisk karaktär. De icke vinstdrivande 

verksamheterna finns idag främst inom områden där investeringsbehovet är litet och 

ägarna är samma personer som använder eller driver verksamheten. Exempel på icke 

vinstdrivande organisationer är offentliga verksamheter som drivs av staten som vård, 

skola och omsorg. De styrs av en stiftelse som styr verksamhetsinriktningen genom 

olika lagar och regelverk. Det innebär att verksamheten får svårt att svara mot nya 

behov eller ny efterfrågan som det inte finns utrymme för enligt stiftelsens stadgar. 

Dock är en nackdel med icke vinstdrivande verksamheter själva kapitalförsörjningen. 

Ett banklån eller liknande är inte ett tänkbart alternativ då banken inte skulle ta risken 
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att finansiera något de inte kommer tjäna pengar på. Svårigheterna med finansieringen 

leder till att nya idéer kan hämmas och aldrig kommer till dagens ljus.  

3.6.1 Varumärkesbyggande för icke vinstdrivande organisationer 
Antalet icke vinstdrivande organisationer har enligt Schultz, Antorini och Csaba 

(2006) ökat kraftigt de senaste åren. Det har lett till ett ökat intresse hos 

organisationer att arbeta mer aktivt med brand management. För att möjliggöra de 

framtida utmaningar och för att säkerställa finansieringen av verksamheten har en 

varumärkesbyggande process (brand management) börjat inkorporeras i 

företagsprofilen. Det har visats att den här typen av verksamheter mer och mer börjar 

se sig själva som ett varumärke. Många organisationer har börjat införa en mer 

formell och omfattande inställning till varumärkesbyggande vilket kan ses som ett 

naturligt steg i utvecklingen. För att förstå uppslutningen kring varumärkesbyggande 

hos icke vinstdrivande verksamheter är det viktigt att se det från den förändrade 

relationen mellan stat, icke vinstdrivande verksamheter och de privata. Det är främst 

förändringen i arbetskraften mellan de olika sektorerna som har förändrats med nya 

politiska ideal som grund. Förändringen från det gamla där staten styrde mycket till 

idag då verksamheterna styr över sig själva i större grad.  

 

Schultz, Antorini och Csaba (2006) menar att marknadiseringen har påverkat de icke 

vinstdrivande verksamheterna på olika sätt. Det tydligaste är att staten nu ger mindre 

bidrag och verksamheterna har fått en ökad ansvarsskyldighet och effektivitet i deras 

prestationsförmåga. För att kompensera för det uteblivna ekonomiska medel som 

staten erbjöd har nu de icke vinstdrivande verksamheterna fokuserat mer på att hitta 

andra finansiärer. Det är här brand management kommer in och som ett ökat intresse 

för att stärka sitt varumärke har vuxit. Då en verksamhet måste vara konkurrenskraftig 

för att få de medel de behöver, måste de ha ett starkt varumärke.  

 

Schultz, Antorini och Csaba (2006) menar att icke vinstdrivande verksamheter 

behöver värva nya medlemmar, öka sin offentliga profil och bibehålla en hög standard 

för att synas idag. Följder av en exponering i media och dylikt är de löften som lovas 

på ett eller annat sätt som senare måste införlivas och bevaras. Ytterligare en aspekt 

att väga in är vikten och förmågan hos organisationer att överleva för att attrahera, 

vidmakthålla och möta kraven från sina medlemmar, anställda eller intresserade. 

Varumärkesbyggande för en organisation har först och främst som målsättning att 

differentiera varumärket från andra liknande varumärken. Det gäller att skapa just en 

exklusiv ställning i medlemmars, konsumenter och andra intresserades medvetande. 

Idag bör en organisation koncentrera varumärkesbyggandet till att fokusera sin 

verksamhet kring att förmedla sina kärnvärderingar istället för att fokusera, som var 

vanligt förr, på att samla in pengar. Ett vanligt tillvägagångssätt för att arbeta med 

varumärket är genom samarbeten av olika slag. De är idag vanligt förekommande då 

synergieffekter uppstår mellan organisation och företag.  
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4. Empirisk analys 
I kapitel fyra ges en presentation av den insamlade informationen om studieobjektet 

sammanvävt med analysen för ökad tydlighet. Det empiriska materialet har också 

analyserats tillsammans med den teoretiska referensramen för att kunna svara på 

våra forskningsfrågor.  

4.1 Studieobjektet Textilhögskolan 
Lars G. Strömberg (2007) menar att Sjuhäradsbygden med Borås i centrum idag utgör 

en dynamisk och innovativ region. Ett fenomen som uppstått på senare år efter 1960- 

och 1970- talets svenska textilindustrikris då tusentals människor blev arbetslösa. 

Åtgärder behövde snabbt sättas in och därför startade landstinget ett Institut för Textil 

och Konfektion. Det vi idag kallar för Textilhögskolan. 

 

Strömberg (2007) menar att knalleandan framstår idag som Sjuhäradsbygdens och 

Borås regionens främsta varumärke och är idag även ett varumärke för nationell 

kreativitet, entreprenörskap och en förmåga att relativt snabbt ta sig ur problem menar 

Strömberg (2007). Under andra hälften av 1960-talet kom de första indikationerna på 

att en textilkris var i antågande. Orsakerna till flytten var att många industrier flyttade 

sin produktion till andra länder då bl.a. lönenivåerna i Sverige hade stigit i takt med 

ett lägre marknadspris på bomull. Krisen var speciellt alarmerande för hela 

Sjuhäradsbygden. En vändning var förstatligandet av Institutet för textil och 

konfektion på 1980-talet. Tidigare var det landstinget som hade styrt över institutet. 

Att starta högskolan var en lösning på problemet med den ökade arbetslösheten. 

Institutet bytte sedan namn från Textilinstitutet till dagens namn Textilhögskolan. Det 

var först när institutionen bytte namn som den fick en nystart och intresset för 

verksamheten vaknade. Textilhögskolan står för det nya inom textil forskning, teknik 

men framförallt design.
12

 Textilhögskolan är den enda högskola i Norden som är 

tvärvetenskaplig (cross-scientific), med både design, teknologi och business 

management
13

. 

 

Figur 4.1 förklarar Textilhögskolans tvärvetenskapliga inriktning. D representerar 

designblocket, T representerar textilteknologi blocket och B&M representerar 

Business och Management blocket. Den övre pilen står för "Smart Textiles" initiativet 

och den undre pilen står för Fashion and Function. De båda pilarna ska genomsyra all 

verksamhet och utbildning som sker på Textilhögskolan. Alla delarna står förankrade 

i de fullskaliga verkstäder och laboratorier som finns tillgängliga.
14

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Intervju med Sten Dellby 100511 
13

 Intervju med Jan Carlsson 100504 
14

 Intervju med Anneli Bentzlin 100506 



 

26 

 

 

 Figur (7) 4.1 Textilhögskolans organisationsstruktur 

 
Bresky (2010) 

 

Textilhögskolan har idag mellan 1000-1100 helårsstudenter från hela Sverige men 

även internationella studenter.
15

 De erbjuder utbildningar inom den textila 

värdekedjans samtliga områden.
16

 Institutionen Textilhögskolan är en fristående del 

av Högskolan i Borås. Skolan har en lång och genuin textilhistoria. Textilhögskolan 

har genom sitt breda utbud av utbildningar haft möjlighet att bygga upp en 

kombination av olika kompetenser inom hela textilområdet. Det är kompetenser inom 

alltifrån hantverk och design till teknik, produktion, ekonomi och marknadsföring. 

Det som ger skolan dess särart är dess starka och avancerade maskinpark, sysalar, 

textiltryckeri, maskinhallar för vävning och trikåframställning. Textilhögskolan är den 

enda skola i Norra Europa med det praktiska kunnandet. År 1998 startades Centrum 

för Textilforskning som ska verka för att samla intresserade aktörer som vill 

medverka till att stärka den textila forskningen på en nationell och internationell 

nivå.
17

 De lokaler Textilhögskolan idag huserar i är textilfabriken Algots gamla. I en 

artikel i Borås Tidning berättar Högskolan i Borås rektor Lena Nordholm att 

Textilhögskolan nu står inför en flytt till nya lokaler i Simonsland, där ett textilt 

kluster ska skapas (Sivac 100326). 

 

Då Textilhögskolan är en del av Högskolan i Borås omfattas den av 

professionskonceptet som är en del av Högskolans mål och visioner. ”Vetenskap för 

profession” är Högskolan i Borås devis. Den vill markera betydelsen av närhet mellan 

akademi och praktik inom utbildningsväsendet. Vetenskap för profession uttrycker 

det unika med högskolans profil som är grundad i övertygelsen om vikten av att 

forskning och utbildning bedrivs i samspel med näringsliv och förvaltning.
18
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4.2 Tidigare genomförd undersökning - Beslutsunderlag för 
lokalisering av Textilhögskolan 
Enligt Textilhögskolans hemsida (Pressmeddelande 2009-09-18) skriver att den 18 

september 2009 beslutade Högskolan i Borås styrelse att institutionen 

Textilhögskolan ska flytta till nya lokaler. För att kunna fatta ett sådant beslut 

utvärderades först olika lokaliseringsförslag av den oberoende konsult- och 

kommunikationsbyrån JKL. Bakgrunden till att rapporten ansågs nödvändig är att 

Textilhögskolans framtida lokalisering anses kunna påverka högskolans varumärke i 

någon riktning. Därför bad Högskolan i Borås kommunikationsbyrån JKL att ta fram 

ett beslutsunderlag angående varumärkesvärdet av alternativ lokalisering av 

Textilhögskolan.  

 

JKL Group är en av Nordens ledande rådgivare inom strategisk kommunikation med 

kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Göteborg och Bryssel.
19

  

 

I beredningsarbetet har följande tre alternativ utvärderats. 

1. Nuvarande lokaler i f.d. Algots som byggs om och renoveras (Algots) 

2. Ny byggnad på campus i kvarteret Sandgärdet (Sandgärdet) 

3. Lokaler på industriområdet väster om campus (Simonsland) 

Sammanlagd har 18 intervjuer genomförts med representanter från Högskolan i 

Borås, Textilhögskolan, studenter, näringsliv, intresseorganisationer och medlemmar i 

Högskolans styrelse. 

 

I arbetet med rapporten utgick JKL ifrån varumärkesägarens perspektiv. Därför 

beaktades Högskolan i Borås som Textilhögskolans respektive varumärke. För att 

kunna avgöra vilket val av lokalisering som var det mest optimala sattes tre kriterier 

upp. Det bästa lokaliseringsalternativet ur ett varumärkesperspektiv är det alternativ 

som skapar maximalt totalt varumärkesvärde för varumärkena ”Högskolan i Borås” 

och ”Textilhögskolan”. Det ska också ge spelrum åt de olika kulturerna att formas och 

utvecklas, samtidigt som de drar åt samma håll. Det måste slutligen också underlätta 

för Textilhögskolan att samarbeta med andra aktörer. 

 

Respondenterna fick värdera olika kriterier kring vad som bygger varumärket på en 

högskola i allmänhet. Resultatet visar att spetskompetens och publiceringar visar på 

behovet av starka profilområden. De anser också att lokalisering och den inre miljön 

samt kulturen på en högskola i allmänhet som viktiga men inte avgörande för 

varumärket. Typiska kännetecken för Högskolan i Borås är att det finns en historik av 

starka institutioner som förenats i en högskola. Den har en anonym profil där enstaka 

institutioner som Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan sticker ut. Det saknas en 

särpräglad övergripande kultur inom högskolan. Att högskolan bedriver devisen 

”Vetenskap för profession” ger goda kontakter med näringslivet. De ser också att 

Högskolan i Borås är en regional högskola som lockar studenter från regionen, men 

för övrigt något av ett andra handsval. De anser att högskolan har en ambitiös 

inriktning med hög tillväxttakt de senaste åren.  

 

Typiska kännetecken för Textilhögskolan är att den har en egen historik och tradition 

i bygden. Den har en egen identitet och profil. Den har också en unik position i landet 
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och särställning på Högskolan i Borås. Textilhögskolan är en stark kulturbärare med 

en kreativ kultur som färgar verksamheten. Ett annat kännetecken för Textilhögskolan 

är att den är tvärvetenskaplig och har en stark koppling till professionen. Institutionen 

har ett högt söktryck och lockar studenter från hela landet. Den når även ut 

internationellt och har haft en explosionsartad utveckling med tydliga 

framgångsexempel. Respondenterna berättar att Textilhögskolan som varumärke är en 

unik institution i landet. Det finns ingen liknande skola och den är mer eller mindre 

den enda i sitt slag. Textilhögskolan återspeglar en väldigt kreativ, stimulerande, 

händelserik och galen miljö, såväl från elever som från lärares sida. Textilhögskolans 

kultur kännetecknas av flexibilitet och närhet och den är inte lika fyrkantig som t.ex. 

Chalmers. Textilhögskolan karakteriseras av en ”vimsig” miljö med mycket passion 

och mindre struktur men de har ett annorlunda angreppssätt som präglas av en ”det 

ordnar sig”– attityd. Respondenterna anser att Textilhögskolan har väldigt många 

engagerade människor. Textilhögskolan är en ”doer” – miljö där det går snabbt att 

genomföra saker, samtidigt som det kan gå för fort med expansionen. Respondenterna 

menar att om Högskolan i Borås har utvecklats, så har Textilhögskolan exploderat. 

Den har växt i storlek, men den har också vuxit i renommé. Respondenterna anser att 

Textilhögskolan har fått ett erkännande och den är också unik i sin position.  

 

JKL bad respondenterna på en 10 gradig skala gradera styrkan i varumärket 

Högskolan i Borås respektive styrkan i varumärket Textilhögskolan. Den 

genomsnittsliga styrkan av varumärket Högskolan i Borås 6,1 och för varumärket 

Textilhögskolan 8,4.  

 

Reflektioner från nuläget, grundläggande förutsättningar för ett framgångsrikt 

varumärkesarbete (JKL) 

Identiteten för varumärket Textilhögskolan och Högskolan i Borås skiljer sig enligt 

rapporten markant åt, bland annat vad det gäller personlighet och kultur. Identiteterna 

går hand i hand med skolornas utveckling och är således väsentliga att bevara. 

Studien har visat att Textilhögskolans varumärke har ett högre värde än Högskolan i 

Borås då samtliga aspekter såsom kännedom om varumärket, upplevd kvalitet, 

varumärkesassociationer och lojalitet mot varumärket är starkare för Textilhögskolan. 

Textilhögskolans värde är positivt för Högskolan i Borås, så länge Högskolan i Borås 

är medveten om skillnaderna mellan varumärkena. För att de båda varumärkena 

framgångsrikt ska kunna dra varandra framåt är det enligt rapporten viktigt att det 

sker med ömsesidighet. Idag finns det enligt rapporten en tendens till att Högskolan i 

Borås ”står med öppna armar”, medan Textilhögskolan är mer avvaktande. Det finns 

idag kulturella skillnader mellan de båda varumärkena kring vilka ett positivt utbyte 

sker och en ömsesidig respekt visas. Det här utbytet är viktigt att bevara. Samtidigt 

anser JKL att de strategiska målsättningarna bör vara samstämmiga så att båda parter 

kämpar åt samma håll. Alla ovan nämnda grundläggande förutsättningar är enligt 

rapporten viktiga för att Textilhögskolan över huvud taget ska få en positiv påverkan 

på de båda varumärkena, oavsett om verksamheten flyttar eller ej. 

 

Rapporten rekommenderar Högskolan i Borås att utnyttja näringslivets intresse kring 

en etablering i Simonsland för att förbättra möjligheterna till framtida alternativ 

finansiering. Rapporten menar att lokaliseringen av Textilhögskolan är viktig, men 

det tar inte bort behovet av andra aktiviteter för att stärka varumärkena, den inre 

kulturen och samverkan. Rapporten menar också slutligen att Högskolan i Borås bör 
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ta fram en kommunikationsplan för intern och extern hantering som kan sjösättas 

direkt efter att ett preliminärt beslut har fattats. 

4.3 Röster om Textilhögskolan, respondenter 
De respondenter vi har intervjuat kommer här presenteras i korthet, vilka de är och 

vad deras huvudsakliga sysselsättning är. 

4.3.1 Strategiskt intressant personal, Textilhögskolan 
För att få en intern bild av Textilhögskolan varumärkesarbete valde vi ut fyra 

relevanta respondenter som arbetar på Textilhögskolan. De är relevanta i vår 

undersökning genom sin, i verksamheten strategiska roll. De representerar en intern 

intressentgrupp. 

 

Strategiskt ansvarig för magisterprogrammet Fashion Management 

Jan Carlsson är adjunkt vid Textilhögskolan och strategiskt ansvarig för 

magisterprogrammet Fashion Management. Han arbetade internationellt som konsult 

inom businessmanagementbranschen i många år innan han kom till Textilhögskolan 

2002. Hans huvudsakliga uppgift är att arbeta med strategisk utveckling av 

verksamheten, framförallt för att bygga upp businessmanagementsidan inom 

grundutbildningarna och på magisternivå. Numera är han även verksam med att 

utveckla forskningen på Textilhögskolan. Personlig intervju genomfördes 100504.  

 

Studentrekryterare och internationell sekreterare 

Anneli Bentzlin arbetar på Textilhögskolan sedan 2006. Hennes första kontakt med 

skolan var som student på textilekonomprogrammet. Successivt började hon jobba 

extra med utskick, guidningar, examensvisningar och liknande. Livssituationen och 

passionen för skolan fick Bentzlin att medvetet arbeta sig in i verksamheten. Hon trivs 

väldigt bra med studentkontakten och personalen och beskriver med egna ord sin 

relation till Textilhögskolan som en kärleksaffär. Idag arbetar hon som 

studentrekryterare och internationell sekreterare för Textilhögskolan. Personlig 

intervju genomfördes 100506. 

 

Samverkare mot näringsliv, ansvarig fristående kurser och utbildningsledare 

butikschefsprogrammet 

Agneta Nordlund Andersson arbetar sedan 2004 på Textilhögskolan. Nordlund 

Andersson kommer från en familj med textila anor men såg själv inte textilt arbeta 

som ett riktigt jobb. Efter sin utbildning arbetade hon som inköpare i 16 år för att 

sedan avancera till inköpschef. Nordlund Andersson kände att hon kom ifrån den 

textila kontakten och fick möjlighet att började arbeta på Textilhögskolan i liten skala. 

Snart visade det sig att de erfarenheter hon samlat på sig genom åren var oerhört 

värdefulla för Textilhögskolan. Hon började då arbeta som samverkare för 

Textilhögskolan mellan näringslivet, skolan och vice versa. Det är något som med 

åren har utvidgats. Nu är hon även ansvarig för fristående kurser och 

utbildningsledare för butikschefsprogrammet. Personlig intervju genomfördes 

100510. 

 

Doktorand modedesign 

Rickard Lindqvist är sedan 1år tillbaka doktorand på Textilhögskolan. 2005 gick 

Lindqvist ut modedesignprogrammet och började redan under sin studietid frilansa 

som designer. Efter sin examen fortsatte Lindqvist att frilansa för olika märken och 
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startade sedan sitt eget märke Rickard Lindqvist. Arbetet med det egna märket 

fortsatte parallellt med doktorandtjänsten, men sedan januari 2010 ligger arbetet med 

det egna märket på is. Lindqvist hade gästföreläst på Textilhögskolan tidigare och nu 

när han doktorerar föreläser han inom modedesign på 20 procent parallellt med sin 

forskning. Personlig intervju genomfördes 100511. 

4.3.2 Informationsavdelningen Högskolan i Borås 
Två respondenter arbetar på Högskolan i Borås informationsavdelning. De var viktiga 

respondenter i vår undersökning för svar på frågor kring varumärkesstrategier då de i 

sina roller strategiskt arbetar med den externa informationsspridningen. De tillhör 

således den interna intressentgruppen som i sina roller kommunicerar med en extern 

intressentgrupp. 

Webbredaktör och informatör för Textilhögskolan  
Therese Rosenblad Eriksson arbetar sedan 2009 som webbredaktör och informatör. 

Rollerna delas mellan Textilhögskolan på 25 procent, forskningsprojektet "Smart 

Textiles" på 25 procent och resterande 50 procent arbetar hon på pedagogiska 

institutionen. Rosenblad Eriksson är utbildad informatör med inriktning mot 

mediekommunikation. 2008 började hon som praktikant på Högskolans 

informationsavdelning och blev sedan anställd för att centralt arbeta som informatör 

på Högskolan i Borås. Personlig intervju genomfördes 100510. 

 

Informationschef Högskolan i Borås 

Sten Dellby är den av våra respondenter med längst historia inom Högskolan i Borås. 

Han började redan 1978 efter avslutade studier i statsvetenskap. Dellby såg att det 

fanns stora möjligheter med Högskolan i Borås då den var ny och det fortfarande 

fanns en nybyggarmentalitet. Han gjorde en kortare avstickare för att vara med och 

starta upp Malmö Högskola. Idag arbetar han som informationschef på Högskolan i 

Borås och är därför strategiskt ansvarig för hela Högskolans informationsspridning. 

Personlig intervju genomfördes 100511. 

4.3.3 Studenter vid Textilhögskolan 
För att få en blandad intern och extern uppfattning av varumärket Textilhögskolan 

använde vi studenter som respondenter i undersökningen. De arbetar inte strategiskt 

med verksamhetens kommunikation, men tar del av den och representerar därför 

ytterligare en intressentgrupp.  

 

Student vid magisterprogrammet Applied textile management 

Eleonor Johansson är student vid magisterprogrammet applied textile management på 

Textilhögskolan. Hon har tidigare läst programmet textil produktutveckling med 

entreprenör- och affärsinriktning och har därför en längre relation till varumärket 

Textilhögskolan utan att vara strategiskt involverad. Intervjun genomfördes via 

mailkontakt 100512. 

 

Student vid kandidatprogrammet Textilekonom 

Henrik Lindström studerar sitt första år vid textilekonomprogrammet på 

Textilhögskolan och är därför intressant som respondent då vi antar att han ännu har 

en relativt ofärgad bild av varumärket Textilhögskolan. Intervjun genomfördes via 

mailkontakt 100512.  
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4.3.4 Externa respondenter 
Företag och kommunstyrelsen var respondenter som gav en bild av hur varumärket 

Textilhögskolan uppfattas externt. De representerar således den externa 

intressentgruppen. 

 

Ordförande kommunstyrelsen, Borås stad 

Ulrik Nilsson är ordförande för Borås stads kommunstyrelse. Kommunstyrelsen har 

varit i kontakt med Textilhögskolan i samband med examensvisningar och 

utställningar och "Smart Textiles" initiativet. Nilsson har också varit i kontakt med 

Textilhögskolan i samband med utredningen kring eventuell flytt av institutionen. 

Intervjun genomfördes via mailkontakt 100511.  

 

Företags uppfattning av varumärket Textilhögskolan 

Jörgen Appelqvist är VD och grundare till modeföretaget Gina Tricot. Företaget är en 

stor arbetsgivare inom den textila sektorn som bl.a. anställer designers och inköpare. 

Företaget har ett konstant samarbete med studenter från Textilhögskolan. Appelqvist 

sitter också i Textilhögskolans styrelse men det är i egenskap av företagsrepresentant 

han har intervjuats för undersökningen. Personlig intervju genomfördes 100512. 

4.4 Värdet av att ha ett varumärke  
Ett varumärke beskrivs av bl.a. Melin (1999) som en värdefull tillgång för ett företag. 

Nilsson (1999) anser att på vilket sätt varumärket beskrivs och i vilken form är 

oväsentligt då det är viktigare att se till ett långsiktigt koncept. En gemensam syn 

bland respondenterna på vad ett varumärke är och vad det representerar, är att 

varumärket har en central roll för att visa vad man gör och vill förmedla med sin 

verksamhet. Helt enkelt, fungera som ett språkrör för verksamheten till sin omvärld. 

Alla respondenter nämner på ett eller annat sätt att det handlar om kommunikationen 

med sin omvärld. Appelqvist (företagsrepresentant) menar att ett varumärke är 

företagets själ och att namnet är mindre viktigt. Det handlar mer om vad man gör i 

organisationen. För Lindqvist (doktorand) är det väldigt viktigt att ett varumärke inte 

är för medvetet konstruerat utan att varumärkesbyggande är summan av vad man 

håller på med och ska inte ingå i en direkt uttalad strategi. Både Johansson (student) 

och Dellby (informationschef) anser att ett varumärke ska förmedla verksamhetens 

berättelse. Hedén & McAndrew (2005) beskriver vikten av att kärnvärderingarna är 

starkt förankrade hos samtliga anställda. De anser det ge en helhetssyn och kontinuitet 

i allt företaget gör.  

 

Ansvaret för varumärkesarbetet i organisationer anses vara en viktig del i den 

varumärkesbyggande processen (brand management). När respondenterna fick frågan 

om vem som bär ansvaret för varumärket Textilhögskolan svarade de att alla bär 

ansvaret. Inte bara de som jobbar inom Textilhögskolan utan även studenterna som 

blir en typ av ambassadörer för Textilhögskolan även efter sin studietid. Dellby 

(informationschef) anser att det i första hand är prefekterna som bär ansvaret för 

varumärket men att Textilhögskolan arbetar lite ”annorlunda” och därför blir alla 

förvaltare av varumärket. Lindqvist (doktorand) ser det som svårt att utnämna någon 

särskilt ansvarig då Textilhögskolans utbildningar signalerar olika saker utåt. Han ser 

dock en skillnad mot exempelvis Beckmans designhögskola som har en tydlig 

talesperson för verksamheten i sin rektor. Det här är något som Textilhögskolan enligt 

Lindqvist saknar och skulle behöva för att ge en samlad bild av verksamheten.  
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4.4.1 Varumärket Textilhögskolan 
Vad gör då Textilhögskolan till ett varumärke? Samtliga respondenter belyser på olika 

sätt att det som gör Textilhögskolan till ett varumärke är att de förmedlar en bild av 

det som är den faktiska verksamheten. Vilket i det här fallet är textila utbildningar på 

olika sätt och har på så vis gjort skolan välkänd även utomlands. Respondenterna 

lyfter fram att Textilhögskolan ges en tyngd med sitt namn. Rosenblad-Eriksson 

(webbredaktör, informatör) nämner att potentiella arbetsgivare inom textil branschen 

vet vad för utbildning och kunskaper studenter får med sig. För Lindström (student) är 

Textilhögskolan ett varumärke därför att institutionen står för vissa värden som 

exempelvis kreativitet, textila traditioner och stort kunnande som de på olika sätt vill 

förmedla till sin omvärld. Det ska då öka intresset för Textilhögskolan vilket ska 

resultera i ett ökat antal elever, ökade resurser och ett starkare varumärke.  

 

Styrkan i Textilhögskolan varumärke anser samtliga respondenterna vara de 

verkstäder och den maskinpark som alla studenter har tillgång till. Den ger den 

grundläggande praktiska kunskap som utmärker utbildningarna och studenterna. 

Carlsson (strategiskt verksamhetsansvar) pekar på närheten mellan akademin och 

yrkesliv som en styrka. Han anser att det är en väsentlig del som kan ha uppstått ur 

den historiska utvecklingen av varumärket. Nordlund Andersson (samordnare 

företagskontakter) lyfter fram Textilhögskolans bredd som en styrka där studenter får 

kunskaper inom samtliga textila områden. De har dock fått kritik för att inte erbjuda 

ett tillräckligt djup inom specialområden som t.ex. studenter inte får 

specialistkunskaper inom jacquardvävning för att nämna något. Bentzlin 

(studentrekryterare) nämner den oklara målsättningen med marknadsföringen som en 

svaghet.  

 

Nilsson (kommunstyrelseordförande) ser bilden av textil, om man bortser från design, 

som en svaghet då det betraktas som en mogen industri. Det faktum att 

Textilhögskolan konkurrerar med Högskolan i Borås om uppmärksamheten ser han 

också som en svaghet. Appelqvist (företagsrepresentant) ser att svagheterna med 

varumärket Textilhögskolan är att de är en högskola vilket begränsar deras 

kommersialisering. Han menar att nyttan för företagen begränsas av att de är en 

högskola. Hade inriktningen på utbildningarna varit mer kommersiella hade 

Textilhögskolan enligt Appelqvist kunnat vara dubbelt så stor som den är idag. Han 

ser dock att styrkan med varumärket Textilhögskolan är kunskapen som finns och den 

starka viljan inom institutionen som är fördelaktig i ett internationellt perspektiv. 

Carlsson (strategiskt verksamhetsansvar) pratar om att Textilhögskolan tar hänsyn till 

vad den svenska arbetsmarknaden kan ”svälja”. Kandidatutbildningarna är på svenska 

och därför sker en naturlig anpassning till just den svenska arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Figur 4.2Varumärkets fyra aktörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Modifierad efter Melin (1999, s. 115) 

 

Av de fyra aktörerna som enligt Melin (1999) spelar en viktig roll för varumärket (se 

figur 4.2) har konkurrenterna blivit Textilhögskolans samarbetspartners. 

Konsumenterna som i Textilhögskolans fall är studenterna, upplever organisationen 

som kunnig och förtroendeingivande. Studenterna Johansson och Lindström upplever 

organisationen som lite oorganiserad samt orättvis då resurserna enligt dem fördelas 

ojämnt mellan utbildningarna. Lagstiftaren som i det här fallet är staten och 

kommunen, som har ett resultatintresse och vill att Högskolan i Borås med 

institutioner ska drivas framgångsrikt och ge studenterna bra utbildningar. Nilsson 

(kommunstyrelseordförande) som representerar kommunen och en av de externa 

intressenterna i vår undersökning menar att Textilhögskolan idag har en stark position 

som behöver försvaras för stadens ställning som svenskt textil- och modecentrum. 

Varumärkesägaren representeras av Textilhögskolan och Högskolan i Borås. Våra 

respondenter som arbetar på Textilhögskolan ser de styrkor som vi har nämnt tidigare 

samt de olika svagheterna. Allt sammantaget utifrån Melins modell har 

Textilhögskolan många aktörer att ta i beaktande i allt de gör.  

4.4.2 Konkurrenskraften i varumärket 
Den position Textilhögskolan idag innehar beror som vi tidigare nämnt p.g.a. sin 

särart som högskola med tvärvetenskaplig inriktning. Dellby (informationschef) anser 

att Textilhögskolans position som ensam i sitt slag genom att vara en textilhögskola 

och inte en designhögskola. Det här ger dem en position som få högskolor i världen 

har. Appelqvist (företagsrepresentant) tror att om det hade funnits exempelvis tio 

textilhögskolor till hade Textilhögskolans position inte varit lika stark som den är 

idag. Dellby (informationschef) anser att de idag har en bredd på den tekniska sidan 

som ger dem en unik position på den svenska marknaden. Bentzlin som arbetar med 

studentrekrytering har när hon är ute och pratar om Textilhögskolan märkt att som 

varumärke är det i allmänhet mer välkänt eftersom de har börjat synas mer och mer i 

media. ”Numera behöver man nästan inte marknadsföra oss alls därför att folk vet.” 

Med det anser vi att Textilhögskolans namn representerar en hög 

varumärkeskännedom hos gemene man.  
 

Att peka ut en eller några direkta konkurrenter till Textilhögskolan ser respondenterna 

som svårt. För Textilhögskolan som helhet anser de inte att det finns några direkta 

konkurrenter på den svenska marknaden. Carlsson (strategiskt verksamhetsansvar) 

nämner några konkurrenter runt om i Europa men poängterar dock att de är några som 

Textilhögskolan idag har samarbeten med vilket förändrar konkurrenssituationen. 

Istället måste de gå ner på specifika utbildningar som exempelvis 

modedesignutbildningen. Då anser respondenterna att Beckmans Designhögskola, 

Varumärke 

Konkurrent 

Studenter Varumärkesägaren 

Staten , kommunen 
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Konstfack, Tillskärarakademin och Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) 

är självklara. Dellby (informationschef), Bentzlin (studentrekryterare) och Nordlund-

Andersson (samordnare företagskontakter) ser relationen till konkurrenterna mer som 

kollegor i samma division med skillnaden att Textilhögskolan är en textilhögskola och 

inte en designhögskola. Konstfack, Beckmans och HDK har dock en starkare 

konstnärlig inriktning vilket Lindqvist (doktorand) idag anser att Textilhögskolan 

saknar. Appelqvist (företagsrepresentant) anser att Textilhögskolan arbetar mer 

kommersiellt än exempelvis Beckmans vilket enligt honom är till Textilhögskolans 

fördel. Appelqvist säger att; ”Skulle alla jobba konstnärligt så hade stora företag idag 

som Gina Tricot gå i konkurs ganska snart.”. Vi antar att Appelqvist då syftar till att 

de är en stor arbetsgivare inom den textila sektorn. 

 

Som modehögskola anser Lindström (student) att Textilhögskolan inte är lika anrik 

eller ”creddig” som konkurrenterna HDK, Konstfack och Tillskärarakademin i 

Stockholm och Göteborg. Faktumet att det finns en stor bredd på utbildningarna hos 

Textilhögskolan som kanske inte finns hos de andra. Han menar också att de textila 

traditioner och den kunskap som finns i Borås väger upp en del.  Aaker (1996) 

förklarar det som att erbjuda något som är bättre än andra tänkbara alternativ. Han 

menar att för varje enskilt konkurrensområde, som i det här fallet är utbildningarna, 

innebär det att kvalitet och pris för inträdet på marknaden som står för själva 

grundbulten inom konkurrens. Bentzlin (studentrekryterare) anser att varumärket 

Textilhögskolan kommunicerar kvalitet. Det grundar hon i att institutionen utbildar 

bra studenter som blir bra på det de kan och tar med sig det ut i arbetslivet. 

Studenterna vid Textilhögskolan har ett driv och ingen tycker att saker och ting är 

omöjliga att genomföra.  

4.4.3 Ansökningsstatistik 
I bilaga 4 finns ansökningsstatistik i tabell 4.1 för Högskolan i Borås. Vi har valt att 

presentera den som en topp 20-lista. I tabell 4.2, i samma bilaga, presenteras 

ansökningsstatistik för Textilhögskolans utbildningar. Siffrorna visar ett ökat intresse 

för flertalet av utbildningarna. Modellen visar enbart helårsprogrammen så vi har 

ingen ansökningsstatistik för de fristående kurserna. För textil och modedesign 

utbildningarna har vi inga siffror för HT 2010. Antagningsintervjuerna har i skrivande 

stund inte avslutats
20

. Textilhögskolan har valt att avsluta magisterprogrammet i 

Textilekonomi för HT 2010 och det är därmed inställt
21

. Tabell 4.1 visar de 20 mest 

sökta utbildningarna vid Högskolan i Borås. Siffrorna är rangordnade efter 2010 års 

ansökningsstatistik och 2009 års siffror finns med för att jämföra popularitet. I 

tabellen ser vi att Textilhögskolan har totalt tre utbildningar på topp 20. Bentzlin som 

är studentrekryterare på Textilhögskolan berättar att textilekonomprogrammet alltid 

har haft ett högt söktryck men hon tycker det är kul att se att de andra utbildningarna 

växer nu också. Butikschefsprogrammet har ökat från 666 till 922 vilket ger den en 

fjärde plats. Textilekonomprogrammet har ökat från 545 till 619 vilket ger den en 

sjunde plats. Textilproduktutveckling har tappat från 376 till 341 vilket ger den en 14e 

plats. Det är svårt att jämföra populariteten mot andra högskolor och 

utbildningsanordnare då utbildningarna är relativt ensamma i sitt slag. Privata 

designhögskolor som Beckmans designhögskola har inte publicerat sin 

antagningsstatistik.  

 

                                                 
20

 Intervju med Rickard Lindqvist 100511 
21

 Intervju med Jan Carlsson 100504 
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Det program vi kan jämföra mot andra högskolor är butikschefsprogrammet då det 

finns ett liknande på Högskolan i Skövde. Deras butikschefsprogram sker på distans 

med olika orter som utgångspunkt.
 22

 Det populäraste av deras fem orter hade inför 

HT 2010 324 sökande varav 81 var första hands ansökningar.
23

 I tabell 4.2 är 

utbildningarna uppställda i bokstavsordning. Av statistiken kan vi se att det är främst 

utbildningarna med business management inriktning som har en ökad ansökning som 

textilekonomprogrammet och butikschefsprogrammet. Att det är just de här 

utbildningarna som ökat kan inte Bentzlin (studentrekryterare) svara på då inga 

direkta marknadsföringsåtgärder har utförts. Hon berättar att hon är fascinerad över 

att Textilhögskolan lyckas attrahera så många studenter då det inte finns någon klar 

marknadsföringsplan. Bentzlin är ute på olika studentmässor runt om i Sverige för att 

rekrytera studenter och skickar även iväg folk på utländska mässor för att 

marknadsföra utbildningarna till blivande studenter. Textilhögskolan använder sig 

också av annonser i dagspress och facktidningar för att synas, men då gemensamt 

med hela Högskolan i Borås. Hon berättar också att ansökningarna inför HT 2010 till 

Textilhögskolan har en stor geografisk spridning över hela Sverige. 

4.5 Identiteten  
För en organisation som Textilhögskolan handlar det om att erbjuda de bästa textila 

utbildningarna med de bästa textila möjligheterna. Aaker (1996) menar att för många 

varumärken (se figur 3.2) är värde detsamma som kärnidentiteten (core identity). 

Värdet är nära relaterat till kvalitet som berikar konceptet genom att tillföra 

exempelvis en prisdimension. Det kan innebära att erbjuda högsta kvalitet till bästa 

rimliga pris eller liknande. De respondenter vi intervjuat som arbetar på 

Textilhögskolan lyfter alla fram den historiska utvecklingen och den historiska textila 

traditionen i regionen och bygden. Textilhögskolan som institution har anor som 

sträcker sig långt bak i tiden och formades ursprungligen i Vävskolan. Nordlund 

Andersson (samordnare företagskontakter) tror att den identitet som Textilhögskolan 

kommunicerar är någon slags glädje. Hon menar att allt det som görs på 

Textilhögskolan kan genomföras kreativt genom de tillgångar som erbjuds genom 

t.ex. sysalar, maskinpark och tryckeri. Hon tror att det finns någon slags stor glädje i 

allt det här som hon känner förmedlas till andra. ”De uppfattar att vi har något positivt 

här.”. Johansson (student) nämner att de flesta hon har varit i kontakt med har hört 

talas om Textilhögskolan. Hon berättar att när hon säger att hon studerar i Borås, 

frågar alla om hon läser textil. Nilsson (kommunstyrelseordförande) menar att ”Man 

tänker något när man hör THS.”. Enligt Dellby (informationschef) förändrades bilden 

av varumärket Textilhögskolan från att ha förknippats med ”tråkteknik” genom det 

industriellt inriktade Textilinstitutet till dagens moderna Textilhögskola som med 

smart design och ny teknik har rest sig som ”Fågeln Fenix”. Det här är de värderingar 

de i dagsläget vill representera, men något Dellby (informationschef) än så länge 

saknar specifika resultat ifrån.  

 

I enlighet med Aaker (1996) bör kärnidentiteten inkludera element som gör 

varumärket både unikt och värdefullt. För Textilhögskolan representeras det av den 

historiska grund som verksamheten vilar på. För att varumärket ska bli trovärdig bör 

således kärnidentiteten bidra till både ett erbjudande av värde och det varumärket står 

för. Flera av respondenterna menar att Textilhögskolan traditionsenligt erbjuder 

utbildningar på hög nivå som alla är förankrade i den textila tradition som finns i 
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bygden. Carlsson (strategiskt verksamhetsansvarig) belyser flera gånger under 

intervjun att Textilhögskolan är tvärvetenskaplig och månar om att ständigt föra 

utbildningarna och forskningen framåt.  

 

Aaker (1996) menar att den förlängda identiteten (Extended identitiy) kan (se figur 

3.2) delas in i sammanhängande och betydelsefulla varumärkeselement som 

organiserats på så sätt att de säkerställer struktur och fullständighet. Något 

Textilhögskolan försöker genom sin tvärvetenskapliga inriktning som försöker 

sammanfoga två olika erfarenheter, den praktiska och den akademiska, till en enhet.  

4.5.1 Identiteten Textilhögskolan utifrån Kapferer 
För att ge en tydligare bild av varumärket Textilhögskolans identitet kan det ses 

utifrån Kapferers (2004) varumärkesprisma (se figur 3.3). Den fysiska aspekten kan 

ses som den ryggrad hela verksamheten vilar på. I Textilhögskolans fall är det den 

kunskap som finns inom verksamheten, den historiska utvecklingen, att de erbjuder en 

bredd i kursutbudet som eventuella konkurrenter inte har. Carlsson (strategiskt 

verksamhetsansvarig), Bentzlin (studentrekryterare) och Nordlund Andersson 

(samordnare företagskontakter) lyfter alla fram Textilhögskolans tvärvetenskapliga 

inriktning som blandar akademisk kunskap med praktiska erfarenheter (se figur 4.1). 

På så sätt skapar de en bredd som konkurrenterna inte kan erbjuda. Kombinationen av 

Textilhögskolans egenskaper bygger den ryggrad som Kapferer talar om.  

 

Kulturen är den andra aspekten som Kapferer tar upp i sin prisma. Där kulturen är de 

grundläggande värderingar och principer som finns inom organisationen. Det är 

kulturen som ska differentiera varumärket från andra.  Textilhögskolan har enligt de 

flesta respondenterna en tydlig kultur som präglas av en ”ingenting är omöjligt” anda 

där det är högt i tak, experimentell designanda, en upptäckarglädje och studenter som 

är drivna och duktiga. Lindström (student) känner dock en avsaknad av en gemensam 

mentalitet på institutionen. Det han möjligen har sett är ett mindervärdeskomplex hos 

Textilhögskolan gentemot andra högskolor med modeutbildningar. Lindström menar 

att Textilhögskolan försöker väga upp det här med textila traditioner och kunskap. 

Kapferer menar att de här värderingarna ska skapa kärnan i verksamheten som ska 

prägla allt som organisationen gör.  

 

Relationsaspekten för Textilhögskolans del kan sägas gå hand i hand med 

kulturaspekten eftersom de levererar värden till studenter och potentiella arbetsgivare. 

Reflektionsaspekten i Kapferers prisma handlar om att Textilhögskolan ska se till 

studenternas behov och att leva upp till de förväntningar som både studenter och 

högskolans omvärld ställer. Johanssons (student) bild av Textilhögskolan innan hon 

började var att det fanns oerhört mycket kunskap och resurser på institutionen. Med 

åren har hon upplevt att kunskapen inte tas tillvara fullt ut och att resurserna är ojämnt 

fördelade mellan programmen. Johanssons tidigare mycket positiva bild av 

Textilhögskolan finns fortfarande kvar, ”den är bara skavd lite i kanterna”. Hon 

upplever att kunskapen finns i organisationen men organisationen inte tar tillvara på 

den. Lindström (student) håller med Johansson (student) om att resurserna är ojämnt 

fördelade mellan programmen. Han hade precis som Johansson en mycket positiv bild 

av institutionen och för Lindström var Textilhögskolan något som stod för nytänkande 

kreativitet och starka textila traditioner. Bilden som idag förmedlas anser han är nog 

densamma men han har samtidigt tappat lite i förtroendet för Textilhögskolans 
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organisatoriska professionalitet och därigenom har hans förtroende för 

Textilhögskolans varumärke minskat.  

 

Schultz, Antorini och Csaba (2006) menar att ett vanligt tillvägagångssätt för icke 

vinstdrivande organisationer är att arbeta med varumärket genom samarbeten av olika 

slag. De är idag vanligt förekommande då synergieffekter uppstår mellan 

organisationer och företag. Samarbeten är något Textilhögskolan har idag med flera 

internationella universitet. Carlsson (strategiskt verksamhetsansvarig) lyfter bl.a. fram 

det samarbete som nyligen startats med London College of Fashion. Lindqvist 

(doktorand) anser t.ex. att den utländska designduon Eley Kishimoto som i år 

opponerar på modedesignstudenternas examenskollektioner ger Textilhögskolan en 

ökad tyngd i diskussionerna kring opponeringen. Det här är något han hoppas ska 

smitta av sig och i sin tur höja kvaliteten på kommande års examensarbeten. Det ger 

också enligt Lindqvist en ökad trovärdighet och ett ökat anseende utåt för 

Textilhögskolan.  

 

För att knyta an till Kapferers (2004) reflektionsaspekt så tar organisationen tillvara 

på studenternas behov genom att tillföra värde exempelvis i form av de utomstående 

opponenterna. Något vi inte fått svar på i vår undersökning är hur värde tillförs i 

andra program än modedesignprogrammet. Det vi vet av egen erfarenhet är att 

professorer som är knuta till Textilhögskolan bidrar med sin expertis genom 

föreläsningar och liknande.  

 

Kapferer (2004) nämner som femte aspekt i prismat självbilden där det handlar om att 

skapa en identitet när det finns en klar bild av varumärket och vad organisationen står 

för. Den interna bilden av Textilhögskolan bland respondenterna som arbetar på 

högskolan har en gemensam uppfattning om att Textilhögskolan är unik i sitt slag och 

i sin helhet inte har några direkta konkurrenter. Det kan vi tolka som att den 

gemensamma självbilden är att varumärket är starkt och respondenterna är stolta över 

att vara en del av identiteten. Det uttrycker Rosenblad Eriksson (webbredaktör, 

informatör) genom att det inte finns ett uttalat mål med varumärkesbyggandet, men att 

det självklart ska vara ”… att vi ska vara störst, bäst och vackrast…”. 

 

Den sista aspekten som Kapferer (2004) nämner i prismat är personligheten som ska 

fungera som en kommunikatör för hela verksamheten och organisationen. Någon 

tydlig kommunikatör har inte Textilhögskolan för hela verksamheten idag vilket 

Lindqvist (doktorand) upplever som ett problem då han anser att det leder till en brist 

på tydlighet. Även Dellby (informationschef) nämner att Textilhögskolan inte har 

någon uttalad frontfigur, men han menar att det är prefekterna som i första hand borde 

bära ansvaret för varumärket Textilhögskolan. Då institutionen enligt Dellby inte 

arbetar på det sättet är istället alla med anknytning till Textilhögskolan förvaltare av 

varumärket. Rosenblad Eriksson (webbredaktör, informatör) anser att det finns starka 

profiler på Textilhögskolan som i sig är starka varumärken som utmärker 

institutionen. Hon nämner särskilt framlidna Ulla Bodin som en sådan person. Hon 

var inget medvetet språkrör för institutionen men blev det ändå genom den hon var. 

Lindqvist nämner att han ser en skillnad mot exempelvis Beckmans designhögskola 

som har en tydlig talesperson för verksamheten i sin rektor. Lindqvist anser att även 

Textilhögskolan skulle behöva något liknande för att ge en samlad bild av 

verksamheten. 
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4.5.2 Identiteten Textilhögskolan utifrån Aaker 
Aakers (1996) identitetsmodells (se figur 3.2) primära funktion är att hjälpa ett företag 

att utvärdera den varumärkesbyggande processen. De fyra element modellen tar upp 

ska vara en hjälp till att utvärdera, klargöra, berika och differentiera en identitet. Vi 

vill därför se om Textilhögskolan kan använda sig av samtliga eller bara något av de 

fyra perspektiven. 

 

Aaker (1996) menar att en tydlig koppling till en specifik produktklass innebär att 

varumärket gör sig påmint när produktklassen omnämns. För Textilhögskolans del 

handlar det om att bli förstahandsvalet när det gäller att studera textila ämnen. 

Rosenblad Eriksson (webbredaktör, informatör) berättar att det inte finns något uttalat 

mål för hur varumärket Textilhögskolan marknadsförs. Hon menar dock att 

Textilhögskolans självklara mål är att vara förstahandsvalet vid textila studier. Vilken 

position de har på marknaden idag är inte något som har undersökts så det går inte att 

mäta om de, de facto är nummer ett. Mycket talar för att de är nummer ett då många 

av respondenterna nämner att Textilhögskolan är den enda textila högskolan i 

Sverige. Både Aaker (1996) och Kapferer (2004) nämner att associationer till en viss 

region kan addera trovärdighet till varumärket.  

 

En gemensam syn bland respondenterna är att Textilhögskolan och Borås som region 

är starkt förknippade med den textila tradition och historia som finns i 

Sjuhäradsbygden. Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) tror inte 

Textilhögskolan hade haft den trovärdighet som den idag har om den hade varit 

placerad någon annanstans. Enligt Lindqvist (doktorand) är det Sjuhäradsbygden som 

drar fördel av Textilhögskolans placering och inte tvärtom. Han anser att det idag 

p.g.a. informationstillgängligheten inte spelar så stor roll var i världen utbildningen är 

belägen. Det är mycket viktigare vilka personer som går på skolan än var själva 

skolan ligger. Han ser dock fördelar med Textilhögskolans placering då det skapar en 

underdog situation att inte ligga i centrum. Fokuset kan istället bli att rikta sig utåt i 

världen istället för att begränsa sig till Stockholm. Lindqvist berättar att 

modedesignstudenternas examenskollektioner visas i Borås, Göteborg, Stockholm och 

London vilket gör den geografiska placeringen än mindre viktig. 

 

Som vi tidigare nämnt anser respondenter som arbetar på Textilhögskolan att 

utbildningarna är breda och tvärvetenskapliga vilket ger Textilhögskolan det 

differentieringsverktyg de behöver gentemot sina konkurrenter. Internt blir det en 

styrka då det finns en närhet mellan akademi och yrkesliv, professorer, adjunkter och 

lärare. Forskningen är också ett verktyg som stärker grundutbildningarna. Carlsson 

(strategiskt verksamhetsansvarig) beskriver att Textilhögskolan har ökat sitt 

forskningsintresse både nationellt och internationellt genom exempelvis "Smart 

Textiles" initiativet som ett verktyg för en ökad akademisk riktning på utbildningarna. 

Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) ser forskningen som en mycket 

viktig del för Textilhögskolan då den ska integreras i utbildningarna så att samtliga 

studenter får ta del av forskningen. Hon nämner att det är det som är regeringens 

uppdrag till Textilhögskolan. Dellby (informationschef) anser att forskningen betyder 

allt för tillväxten på det textila området med de nya rön som forskarna presenterar. 

Han menar att rönen sedan ligger till grund för vad Textilhögskolan kan komma att 

utbilda studenter inom.  
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Som Aaker (1996) nämner så kan en organisatorisk sammanslutning (se figur 3.4) 

vara till hjälp när det finns ett urval av produkter under samma tak som drar nytta av 

en gemensam identitet. En sammanslutning kan också förse de anställda i 

organisationen med en känsla av syfte och mening som ska motivera dem. Uppfylls 

det här kriteriet kan företagets varumärke ses som en styrka. Respondenterna anser att 

trots Textilhögskolans många utbildningar marknadsförs det inte som enskilda 

varumärken och visar upp en enad bild av verksamheten. Carlsson (strategiskt 

verksamhetsansvarig) beskriver utbildningarna som produktgrupper och 

Textilhögskolan som varumärket men ser inte att utbildningarna marknadsförs som 

enskilda varumärken. Det sätt de enligt Carlsson differentieras, skulle då vara att de 

har var sin sida i utbildningskatalogen men de ligger fortfarande under institutionen 

Textilhögskolan. Bentzlin (studentrekryterare) berättar att hon inte försöker 

marknadsföra dem som olika varumärken. När hon arbetar med studentrekrytering 

försöker hon istället matcha utbildningarna efter blivande studenters intressen. 

Bentzlin vill hellre uppmärksamma Textilhögskolans tvärvetenskapliga inriktning och 

hon poängterar att samtliga utbildningar har samma baspaket i textila kurser. När 

Nordlund Andersson arbetar med Textilhögskolan och för ut dess koncept ser hon 

utbildningarna som en helhet eftersom de ligger under samma tak. Rosenblad 

Eriksson (webbredaktör, informatör) menar dock att vissa utbildningar syns mer än 

andra. Exempelvis syns modedesign och textildesign på ett annat sätt då de har 

visningar som syns i media.  

 

Aaker (1996) menar att ett varumärkes personlighet (se figur 3.5) kan förknippas med 

mänskliga karaktärsdrag som går att associera med ett varumärke, men också med 

klassiska mänskliga personlighetsdrag som värme, omtanke och känslosamhet. Keller 

& Richey (2006) menar att ett företags varumärkespersonlighet kan definieras i fråga 

om mänskliga egenskaper eller exempelvis drag hos de anställda i företaget sett som 

en helhet. Vi valde att ställa en fråga där respondenterna skulle beskriva 

Textilhögskolan som en person med personlighetsdrag. Svaren var ganska vitt skilda 

med olika karaktärsdrag för en person. Ur respondenternas svar kan vi sammanfatta 

att Textilhögskolan som person är en vimsig, svartklädd kvinna med likasinnade 

släktingar som alla har en färgstark personlighet. De är dåliga organisatörer som gillar 

att blanda akademisk teori med praktiskt kunnande. De har alltid något kreativt 

projekt i gång och är alltid på ett strålande humör. Även om inte JKL undersökte 

Textilhögskolans varumärke som en person beskriver respondenter i deras 

undersökning att institutionen återspeglar en stimulerande, kreativ, händelserik och 

galen miljö. Något som återkopplar till våra respondenters uttalanden. 

 

Utifrån Aakers (1996) personlighetsmodell kan vi se att Textilhögskolan passar bäst 

in på kompetensnivån. Flera respondenter nämner att Textilhögskolan kommunicerar 

kvalitet, kunnande och kompetens. Att Textilhögskolan samtidigt pendlar mellan 

förtjusning och uppriktighet ger den förvirrade bilden av institutionen som en dålig 

organisatör.  

4.5.3 Textilhögskolans "personlighet" 
Keller & Richey (2006) menar att det är först när ett företag beslutar sig för en 

lämplig mängd och uppsättning karaktärsdrag som överensstämmer med företagets 

värderingar som de kan driva ett beteende hos de anställda. Det är då de kan uppnå en 

hållbar framgång mot konkurrerande företag. Textilhögskolan har ingen uttalad image 

och identitet. I vår studie har vi inte undersökt hur image och identitet uppfattas utåt i 
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den omfattningen att vi kan dra några säkerställda slutsatser. Bilden är dock talande 

för att Textilhögskolan har en image, den är bara inte så medvetet upparbetad. Vi 

uppfattar att de respondenter som arbetar på Textilhögskolan har en enad uppfattning 

om vad de vill att institutionen ska signalera. De menar att institutionen signalerar att 

ingenting är omöjligt, det är högt i tak och det är ”ingen big deal” om man 

misslyckas. Bentzlin (studentrekryterare) anser att Textilhögskolan kommunicerar 

kvalitet. ”Vi håller vad vi lovar”. Johansson (student) anser att Textilhögskolan står 

för ”otrolig kunskap och gedigen image”, dessvärre anser hon inte att de tar tillvara 

det på det sätt som de borde kunna göra.   

 

Keller & Richey (2006) anser att det är viktigt att påpeka att företagets personlighet 

börjar med de anställda i bolaget eftersom det är de som gör personligheten levande 

och avgör vem företaget egentligen är. Här har Textilhögskolan lyckats förmedla 

någon form av personlighet vilket vi kan se genom respondenternas svar som görs 

levande i den relativt gemensamma beskrivningen av mentaliteten. Bentzlin 

(studentrekryterare) och Rosenblad Eriksson (webbredaktör, informatör) belyser båda 

två ”ingenting är omöjligt” mentaliteten. Carlsson (strategiskt ansvarig) ser ingen 

tydlig mentalitet på annat sätt än att utbildningen på Textilhögskolan är mer 

praktikbaserad än på andra högskolor. Nordlund Andersson (samordnare 

företagskontakter) nämner att det är högt i tak. Lindqvist (doktorand) menar att 

mentaliteten har förändrats till det bättre sedan han själv var student. Det som enligt 

honom utmärker Textilhögskolan är att ”det är öppna kort gällande vad andra håller 

på med”. 

4.5.4 Symbolvärdet 
Aaker (1996) förklarar att ett starkt symbolvärde kan ge varumärket en identitet, 

sammanhållning och struktur som gör det lättare att vinna erkännande och 

igenkännande. Han menar också att en frånvaro av en logotyp kan ge ett betydande 

handikapp. Vad som helst som representerar varumärket kan bli en symbol, inklusive 

särskilda projekt och satsningar. Ingen av våra respondenter beskriver några särskilda 

symboler som kännetecknar varumärket Textilhögskolan. Symbolvärdet beskrivs 

istället av respondenterna som en bild och uppfattning om institutionen som alla 

parter kommunicerar på olika sätt. Lindqvist (doktorand) menar t.ex. att alla studenter 

är ambassadörer för varumärket även efter sin studietid. Appelqvist 

(företagsrepresentant) talar om att varumärket aldrig handlar om namnet, utan vad 

man gör inom organisationen. Likaväl som våra personliga namn gör oss till ett 

varumärke.”Gör man något bra blir det bra, gör man något dåligt så blir det ett dåligt 

varumärke.”  

 

Dellby (informationschef) berättar i intervjun om Högskolan i Borås logotyp som 

ursprungligen är ett heraldiskt vapen som representerar bygdens historiska utveckling. 

Dellby ser en problematik med den gemensamma logotyp Högskolan i Borås 

använder för samtliga institutioner. Enligt Dellby används suffixet ”i Borås” på fel 

sätt när det gäller Textilhögskolan. Han anser inte att det fyller någon funktion längre 

eftersom det inte finns någon annan Textilhögskola i Sverige.  

4.6 Den varumärkesbyggande processen 
Någon varumärkesrevision eller liknande som Wallström, Karlsson och Salehi-

Sangari nämner är inte utförd av Textilhögskolan själva. Inför beslutet att flytta 

Textilhögskolan till nya lokaler i Simonsland genomfördes en utredning av en 
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oberoende konsultbaserad kommunikationsbyrå, JKL. De fick i uppdrag att utvärdera 

hur varumärket Textilhögskolan skulle påverkas i samband med en flytt av 

verksamheten. 

 

Respondenterna i vår undersökning som arbetar på Textilhögskolan är positiva till en 

flytt. Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) tror att en flytt kommer 

nuvarande och framtida studenter till gagn. Hon tror att Textilhögskolan kommer få 

ett starkare varumärke genom att finnas under samma tak som flera andra aktörer. 

Tanken är att aktörer som Textilmuseet, Proteko och Espira med Textil & 

Modefabriken ska flytta in i Simonsland tillsammans med institutionen. Bentzlin 

(studentrekryterare) menar att det här skapar ett textilt kluster för hela regionen. Hon 

ser det också som positivt att Textilhögskolan kommer närmre resten av högskolan. 

Dellby (informationschef) känner en oro inför flytten. Om allt som utlovats inte 

införlivas är han rädd att skolan hamnar i en ”öken”. Han ser också problem med att 

det kan bli mer av en ungdomsgård än en kreativ miljö. Dellby tror inte att flytten av 

Textilmuseet är något som idag stärker Textilhögskolan eftersom museet inte är 

någon stor aktör inom museiverksamheten. Dellby vill att Simonsland ska bli en plats 

som lockar folk, men är rädd att det inte kommer ske. Risken är att det blir för mycket 

på för liten yta. Lindqvist (doktorand) anser att det för Textilhögskolan som 

institution är flytten viktig då de kan få anpassade lokaler och internt komma ur en del 

fastkörda rutiner. Flytten blir en möjlighet att börja på ny ansats och det tror han ger 

alla utbildningar något positivt. Lindqvist (doktorand) tror att det i ett större 

varumärkesperspektiv är mindre viktigt för Borås att Textilhögskolan flyttar. Det är 

institutionen som får ett uppsving och kan skapa ett positivt kreativt kaos som speglar 

verksamhetens identitet. 

 

JKL rekommenderar Högskolan i Borås att utnyttja näringslivets intresse kring en 

etablering i Simonsland för att förbättra möjligheterna till framtida alternativ 

finansiering. Rapporten menar att lokaliseringen av Textilhögskolan är viktig, men 

det tar inte bort behovet av andra aktiviteter för att stärka varumärkena, den inre 

kulturen och samverkan. 

 

Varumärkets identitet är det andra steg som Wallström, Karlsson och Salehi-Sangari 

(2008) beskriver. Tidigare i den empiriska analysen har vi förklarat identiteten och ser 

att Textilhögskolan har en stark sådan. Vi kommer inte djupare gå in på vad den 

representerar då identitetsavsnittet förklarade den relativt utförligt. Kort kan vi ändå 

säga att utifrån respondenternas svar har inte Textilhögskolan en gemensamt uttalad 

identitet men en stark identitet går att urskönja.  

 

Marknadspositionen är det tredje och sista steget som Wallström, Karlsson och 

Salehi-Sangari (2008) beskriver. Både respondenterna som arbetar på Textilhögskolan 

och informationschefen Dellby säger att någon marknadspositionsundersökning inte 

har genomförts. Samtliga respondenter inklusive studenterna och de externa anser att 

Textilhögskolan har en stark position på utbildningsmarknaden tack vare sin unika 

tvärvetenskapliga bredd och särart som textilhögskola.  

4.6.1 Varumärkesmixen  
Utifrån Melins (1997) varumärkesmix-modell (se figur 3.6) ska vi förklara det 

varumärkesbyggande perspektivet för Textilhögskolan.  
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Textilhögskolans produktattribut kan vi genom respondenternas svar se är innehållet i 

utbildningarna. Carlsson (strategiskt verksamhetsansvarig) menar att det finns ganska 

tydliga applikationsmöjligheter mellan undervisningen och forskning. Han tror också 

att sammansättningen mellan akademiker och praktiker på Textilhögskolan ger 

utbildningarna viktiga attribut. Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) 

ser att Textilhögskolan har en väldig bredd som spänner över allt från handvävning 

till smarta textilier. Hon menar att utbildningarna får ett bredare innehåll. Rosenblad 

Eriksson (webbredaktör, informatör) ser Textilhögskolans styrkor som den 

kunskapsbas som finns genom lärarna och utbildningarnas riktning. Något som 

Bentzlin (studentrekryterare) håller med då hon anser att det finns en enorm kunskap i 

huset. Rosenblad Eriksson nämner även maskinparkerna som en enorm styrka och 

några av de mest utmärkande egenskaperna på institutionen. Hon ser det som positivt 

att studenter verkligen får testa på produktionen och förstår språket. ”Det är inte bara 

konstnärligt utan även praktiskt.”. Hon får medhåll av Nilsson 

(kommunstyrelseordförande) som ser att specialiseringen, utrustningen och 

marknadsnärheten är några av Textilhögskolans framgångsfaktorer. Appelqvist 

(företagsrepresentant) anser att framgången ligger i Textilhögskolans lyhördhet men 

också att de ligger i Borås med den textila historia som finns i bygden. 

 

Märkesidentiteten är som vi tidigare nämnt stark trots saknaden av en medvetet 

upparbetad sådan. Kärnvärderingarna i institutionen präglas enligt respondenterna av 

stor know-how, experimentlusta, nytänkande och framåtanda. Bentzlin 

(studentrekryterare) ser ett otroligt driv hos studenterna vilket är en absolut tillgång 

för varumärket. Hon anser att det är nära mellan studenter och lärare och att det är en 

stor öppenhet på Textilhögskolan.  

 

Textilhögskolans positionering utifrån Melins (1997) modell är svår att definiera 

eftersom de inte har genomfört någon mätning kring vilken position de har på 

utbildningsmarknaden. Vi upplever utifrån respondenternas svar att det finns 

strategier men att de inte är tydligt definierade som just positioneringsstrategier. 

Carlsson (strategiskt verksamhetsansvarig) beskriver att det finns en verksamhetsplan 

för Textilhögskolan med långsiktiga mål. Att en vidare utveckling kommer att ske 

med magisterprogrammen för en starkare position inom den textila forskningen. Han 

berättar om det nyligen sjösatta projektet M
3
 som ska syfta till att utveckla ny 

kunskap inom den textila värdekedjan, ge ökad effektivitet inom bransch, nya företag 

och produkter. Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) tror att en 

långsiktig positionering bidrar till att företag vet vad Textilhögskolan har för 

verksamhet som då gör att studenter får en hög anställningsbarhet och en kortsiktig 

handlar snarare om att erbjuda studenterna praktikmöjligheter. Som långsiktig 

målsättning för Textilhögskolan ser Dellby (informationschef) en slagkraftig och 

trovärdig kommunikation men han nämner inga positioneringsmål.  

 

Textilhögskolans marknadskommunikation sker oftast tillsammans med hela 

Högskolan i Borås. Respondenterna som representerar personal på Textilhögskolan 

och informationsavdelningen berättar att kommunikationen framförallt sker genom 

studentmässor, utbildningskatalogen för Högskolan i Borås och broschyrer för varje 

enskild utbildning. Men det menar också att kommunikationen sker med studenterna 

som ambassadörer, Galleriet i Stockholm, webbsidan, pressmeddelanden och 

examensvisningarna. De annonserar också fackpress som tidningen Habit. Bentzlin 

(studentrekryterare) berättar att de nyligen har annonserat i tidningar i Danmark och 
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Norge vilket har bidragit till ett ökat intresse. Hon berättar också att de funderar på att 

försöka hitta nya vägar att locka fler killar till utbildningarna genom alternativa 

kommunikationsvägar som Youtube, cykelföreningar, länkar via Facebook och 

liknande. Dellby (informationschef) ser dagens marknadskommunikation som något 

analog. Han anser att de får stort genomslag i den tryckta median men tyvärr inte via 

den digitala. Därför anser Dellby att de traditionella medierna är de viktigaste 

kanalerna. Rosenblad Eriksson (webbredaktör, informatör) menar tvärtom att 

hemsidan är deras viktigaste verktyg trots att sidan står sig svag i konkurrens mot 

designhögskolornas hemsidor eftersom Textilhögskolans hemsida är inbäddad i 

Högskolan i Borås hemsida. Hon vet dock att Textilhögskolans sida är den mest 

välbesökta av alla institutionernas. Rosenblad Eriksson anser att arbetet med att synas 

i sociala medier måste utökas och förbättras.  

 

Majoriteten av respondenterna som arbetar på Textilhögskolan anser att galleriet 

KG52 i Stockholm är en bra kommunikationskanal och samarbetspartner. Lindqvist 

(doktorand) tror dock att samarbetet med galleriet är ett mindre bra sätt eftersom det 

är ett egendrivet galleri. Han tror att på den kommande modeveckan i Stockholm 

kommer Textilhögskolans examenskollektioner att visas på Berns tillsammans med 

alla de andra. Lindqvist tror att det är bättre att vara på en extern arena då det ger ett 

slags godkännande plus gratis publicitet. 

 

Vi upplever en stolthet hos respondenterna över varumärket Textilhögskolan. Vi 

tolkar det som att den interna märkeslojaliteten, det sjätte och sista steget i Melins 

(1997) modell, är starkt förankrad i organisationen. Personal, studenter och de externa 

respondenterna förmedlar alla en gemensam bild.  

 

Melins (1997) sex steg är grunden för kärnan inom den varumärkesbyggande 

processen, nämligen varumärkeskapitalet (brand equity). Det starka 

varumärkeskapitalet som finns hos Textilhögskolan, presenterat ovan, utgör en grund 

för den varumärkesbyggande processen. Det vi ser är att Textilhögskolan har 

förändrat ordningsföljden för de olika stegen och befinner sig nu i steget, 

marknadskommunikation som sista steg. Då Textilhögskolan i dagsläget, enligt flera 

respondenter, inte har någon uttalad strategi för marknadskommunikation är det svårt 

att se hur en trolig strategi skulle kunna se ut. Dellby (informationschef) anser att det 

kan vara dags för ledningen på Textilhögskolan ”att se över och igenom vad man vill 

komma med”. Han anser också att Textilhögskolan bör reflektera över vilka mål de 

vill nå med sin marknadskommunikation. 

4.7 Textilhögskolan som en icke vinstdrivande organisation 
För Textilhögskolan har forskningen fått en större roll som varumärkesbärare. 

Schultz, Antorini och Csaba (2006) menar att ett starkt varumärke är viktigt för att 

organisationen ska vara konkurrenskraftig och genom det dra in de medel de behöver. 

Carlsson (strategiskt verksamhetsansvarig) berättar att Textilhögskolan arbetar med 

att öka forskningsintresset genom exempelvis "Smart Textiles" initiativet, och M
3
. 

Han berättar också att högskolans forskningsprofil representerar den övre delen av 

Textilhögskolan. Han anser att det ökar den akademiska trovärdigheten och det är en 

medveten process att förstärka den biten genom att t.ex. få lov att examinera forskare. 

Dellby (informationschef) berättar att rättigheterna att examinera forskare troligtvis är 

klara under 2011. Han menar att forskningsmöjligheterna öppnar upp och ökar 

trovärdigheten för högskolan enormt. ”Och att bli specialister inom ett litet område är 
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en enorm fördel.” Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) menar att om 

Textilhögskolan för forskningsrättigheterna kommer det bidra till större forskning 

som i sin tur genererar forskningsresultat som sedan kommer studenterna till gagn. 

Det menar hon stärker hela verksamheten. Nordlund Andersson berättar att 

Textilhögskolans forskningsresultat en gång om året presenteras i en tidskrift som 

heter ”The Nordic Textile Journal”. Nilsson (kommunstyrelseordförande) menar att 

Textilhögskolans inriktning mot textil forskning är positiv eftersom industrin behöver 

mer forskning och kvalificerade textila produkter i framtiden. Appelqvist 

(företagsrepresentant) tror starkt på den textila forskning som bedrivs vid 

Textilhögskolan. Han ser dock att forskningen bör fokuseras kring funktionstextilier, 

hemtextilier och interiör. Han ser dock materialforskning som viktigare än själva 

designforskningen.  

 

Carlsson (strategiskt verksamhetsansvarig) berättar att företagen i stort ser positivt på 

Textilhögskolans verksamhet men att det alltid finns enskilda synpunkter att beakta. 

Exempelvis beroende på företagens egna specialiserade önskemål och synpunkter på 

forskningen. Han menar att det ligger i företagens natur att de vill ha kortsiktiga 

forskningsprojekt som ger snabba resultat vilket inte ligger i linje med forskningens 

natur. Den måste enligt Carlsson vara långsiktig så det är viktigt att balansera båda 

delarna. Rosenblad Eriksson (webbredaktör, informatör) ser en stor fördel med den 

forskning som bedrivs på Textilhögskolan. Hon menar att om det bedrivs bra 

forskning på högskolan så driver den annan forskning framåt och det påverkar 

utbildningarna positivt då alla kan ta del av resultaten. Det här anser Rosenblad 

Eriksson kan användas som ett konkurrensmedel, något samtliga respondenter som 

uttalat som om forskningen håller med om. Nordlund Andersson (samordnare 

företagskontakter) förklarar att integrerandet av forskningsresultaten i utbildningarna 

är syftet med forskningen och det ingår i det uppdrag regeringen har givit högskolan. 

Något som också kan knytas an till ”Vetenskap för profession” - devisen som ingår i 

Högskolan i Borås mål och visioner.  

4.7.1 Finansiering av Textilhögskolan  
Som Schultz, Antorini och Csaba (2006) nämner är det viktigt för icke vinstdrivande 

organisationer att hitta alternativa finansiärer då de statliga bidragen har minskat. 

Dellby (informationschef) anser att det är viktigt att kommunicera nya forskningsrön 

till andra forskare och sprida information till politiker för att få in pengar som ska 

kunna finansiera verksamheten. Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) 

berättar att Textilhögskolan ofta blir kontaktade av företag som vill anställa ”folk”, 

men också fråga om många andra saker som de vill ha hjälp med på olika sätt. Hon 

tror att företagen har ett förtroende för Textilhögskolan som en medspelare och 

partner och känner en trygghet i att kontakta institutionen. Nordlund Andersson 

(samordnare företagskontakter) berättar också att företag är intresserade av 

Textilhögskolans verksamhet och gärna vill komma i kontakt med studenter. Hon 

berättar också att ”konkurrenterna” Beckmans och Konstfack länge har velat få till 

någon form av utbyte. Något som var vanligt förr men som idag inte förekommer lika 

ofta. Textilhögskolan upplever att de redan besitter den kunskap och expertis som 

skulle vara aktuellt i ett utbyte. Enligt Nordlund Andersson (samordnare 

företagskontakter) att det ”finns ett intresse och de är avundsjuka på vår maskinpark 

och så.” Hon tror att om Textilhögskolan får nya lokaler ger det kanske en möjlighet 

att köpa in nya maskiner som kan ge fantastiska resultat i "Smart Textiles" initiativet 

och de andra projekt som ligger i startgroparna och som de söker pengar för nu. 
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Nordlund Andersson (samordnare företagskontakter) säger att alla på Textilhögskolan 

kontinuerligt arbetar för att förbättra verksamheten och vill att flytten och projekten 

ska slå väl ut för framtiden. JKLs rekommendation om att ta tillvara på näringslivets 

intressen för att möjliggöra alternativ finansiering.  
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5. Slutsatser & Diskussion 
De problem vi formulerade i det inledande kapitlet som också låg till grund för hela 

studien ska vi nu försöka besvara med den empiriska analysen som underlag. För att 

kunna utvärdera om vi lyckats besvara vårt huvudproblem har vi valt att besvara 

delproblemen först. Kapitlet avslutas med en diskussion och förslag till framtida 

forskning. 

5.1 Vad kommunicerar varumärket Textilhögskolan idag om 
dess faktiska verksamhet och sina tillgångar? 
Textilhögskolans varumärke förknippas med Borås textila historia och tradition. Det 

här är något som respondenterna har belyst mycket även om det finns delade 

meningar om det i dagsläget har någon betydelse för styrkan i varumärket eller ej. 

Respondenterna menar att det har skapat en trovärdighet i varumärket som har 

bidragit till att Textilhögskolan idag attraherar företag och studenter med sin 

verksamhet. Vi kan se att maskinparkerna möjliggör att forskningen kan bedrivas på 

Textilhögskolan och att forskningens rön stärker utbildningarna inom hela 

organisationen. Det ger samtliga studenter vid Textilhögskolan ett praktiskt kunnande 

inget annat lärosäte inom samma område idag kan erbjuda. Den unika 

utbildningssituationen med en tvärvetenskaplig inriktning ger Textilhögskolan som 

lärosäte ett ökat förtroende, vilket respondenterna uttrycker på sikt ger studenterna en 

ökad anställningsbarhet. Inriktningen mot forskning och det professionskoncept som 

finns inom hela Högskolan i Borås anser respondenterna skapar konkurrensfördelar. 

Något vi som studenter och författare till uppsatsen är beredda att hålla med om.  

 

Från undersökningen kan vi se att Textilhögskolan har en stark position på 

utbildningsmarknaden även om vi inte kan styrka uttalandet med faktiskt statistik. 

Framgångarna bakom den starka positionen ser vi genom respondenternas svar vara 

Textilhögskolans särart som textilhögskola i Sverige. Vi kan se att det finns en styrka 

i varumärket Textilhögskolan då det finns en stor geografisk spridning för 

ansökningarna inför HT 2010.  

 

Ett tydligt kännetecken som vi kan se att varumärket Textilhögskolan kommunicerar 

är närheten mellan akademi och yrkesliv. De kommunicerar också en bild av en 

kreativ öppensinnad miljö med experimentell anda där det är högt i tak och att 

ingenting är omöjligt. Samtliga respondenter oberoende av extern eller intern position 

inom Textilhögskolan uttrycker att institutionen kommunicerar ovanstående 

egenskaper.  
 

Internt kommunicerar Textilhögskolan en oorganiserad identitet. Vilket flera av våra 

respondenter uppfattar som en svaghet bland organisationen på Textilhögskolan. 

Internt bör organisationen därför fokusera på att kommunicera en samlad extern 

identitet till samtliga aktörer.  

 

Respondenterna är övertygade om att Textilhögskolans varumärke stärker Högskolan 

i Borås varumärke. Vi kan se tydliga samband i resultaten mellan vår studie och den 

konsultbaserade utredningen som utfördes av JKL. Textilhögskolan har ett väldigt 

starkt varumärke som kommunicerar den identitet som vi analyserat fram genom det 

empiriska materialet.  
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5.2 Hur kan Textilhögskolans arbete med varumärket idag 
förankras i befintliga varumärkesteorier? 
Vi har i studien arbetat deduktivt vilket har inneburit att den teorietiska referensramen 

har legat till grund för den empiriska undersökningen. Relevansen har därför avvägs i 

ett tidigt skede vilket har underlättat t.ex. utformandet av intervjufrågor och hjälpt oss 

att klargöra de resultat vi söker. Enligt den empiriska analysen kan vi se att 

Textilhögskolans trots ett outtalat varumärkesarbete kan förankras i befintliga 

varumärkesteorier.  

  

Vi kan se att enligt Melins varumärkesmixmodell har de kastat om processen i brand 

equity stegen och har påbörjat arbetet med den interna märkeslojaliteten före 

marknadskommunikationen. Något vi tycker är sunt därför att kommunikationen 

måste anpassas efter organisationens struktur, identitet och lojalitet. 

 

Textilhögskolans varumärkesarbete kan tydligt förankras i Kapferers varumärkes 

prisma. Institutionen har som tidigare nämnt ingen medveten varumärkesbyggande 

process. Vi som författare till uppsatsen har, genom respondenternas svar funnit en 

grundidentitet i varumärket Textilhögskolan. Vi har sett att grundidentiteten inom 

institutionen är stark och medveten, men saknar en gemensamt uttalad sådan. Ett 

medvetet språkrör för Textilhögskolan skulle ge en mer samlad bild av institutionens 

interna kultur, identitet, personlighet och liknande.    
 

Som icke vinstdrivande organisation ser vi genom respondenternas svar att 

Textilhögskolan satsar mycket på forskningen och på så sätt får in ekonomiska medel 

genom externa finansiärer utöver statliga bidrag. Stor del av forskningen bedrivs i 

samarbete med externa intressenter. Vi ser en tydlig win-win situation för båda parter. 

Då Högskolan i Borås har en ”Vetenskap för profession” inriktning är forskningen 

inom alla institutioner viktiga. Våra respondenter berättar att det vetenskapliga 

inslaget också ingår i det uppdrag de fått från regeringen. Uppdraget innebär, som vi 

nämnde i problemdiskussionen, att Sveriges högskolor och universitet ska erbjuda 

utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund. Något som 

Textilhögskolan i allra högsta grad gör. 

5.3 Hur bör Textilhögskolan arbeta med sitt varumärke? 
Den empiriska analysen visar att Textilhögskolan saknar en tydlig profil utåt, något 

som i litteraturen framhålls som något som stärker och försvarar varumärket. Någon 

form av tydligt och strategiskt marknadsarbete saknas om det ska ses ur en klassisk 

varumärkesbyggande process. Textilhögskolan har ett starkt varumärke som vilar på 

en gedigen textilhistorisk grund, stort internt kunnande och ”ingenting är omöjligt” 

mentalitet. Orsaken till att vår frågeställning motsägs av de modeller och teorier vi 

valde att utgå från kan förklaras av att de inte är applicerbara på det område vi 

studerat. De är utformade efter produkter och inte utbildning och därmed är de inte 

applicerbara.  

 

Vi ser också utifrån den empiriska analysen att de behöver en tydligare intern 

organisation som visar en samlad identitet. Då uppsatsen skrivs i enlighet med ett 

marknadsföringsperspektiv och inte berör managementfrågor har vi inte för avsikt att 

försöka besvara eller förklara hur Textilhögskolan bör organiseras. Vi ser dock att det 
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enligt respondenternas svar att organisationen och hur Textilhögskolan har 

organiserats är en stor svaghet. Om Textilhögskolan visade en tydlig identitet utåt 

genom t.ex. ett språkrör på det sätt Beckmans designhögskola gör skulle 

Textilhögskolans marknadskommunikation och varumärke ges en mer samlad 

uppfattning. Både respondenter och vi själva som studenter och författare till 

uppsatsen upplever att Textilhögskolan inte bedriver någon form av medvetet brand 

management arbete. Arbetet sker inom verksamheten men det är varken strategiskt 

planerat eller organiserat. Sammantaget av respondenternas uttalanden och vår 

empiriska analys kan vi se att det inte finns någon uttalad varumärkesbyggande 

process för Textilhögskolan i dagsläget.  

 

JKL rapporten visar att Textilhögskolan ger ett ”vimsigt” intryck. Institutionen 

återspeglar dock en väldigt kreativ, stimulerande, händelserik och galen miljö från 

såväl lärare som studenters sida. Rapporten menar också att Textilhögskolans kultur 

kännetecknas av flexibilitet och närhet. Trots sin vimsighet uppfattas det som en miljö 

med mycket passion men mindre struktur. Det vägs upp av en ”det ordnar sig” attityd. 

Vi har i vår undersökning kommit fram till liknande resultat som rapporten. Vi kan se 

ett starkt samband mellan vår undersökning och det som JKL kom fram till i sin. Då 

vi inte funnit några tidigare liknande undersökningar har ovannämnda rapport 

representera det trots sin konsultrapportform. Våra samlade resultat påvisar att 

Textilhögskolan har en tydlig identitet och personlighet. Vi har uppfattat att 

institutionen har en stark intern märkeslojalitet och vi upplever därför att de bör skapa 

en marknadskommunikation som är förankrad i den interna lojalitet som utåt höjer 

trovärdigheten för varumärket i kommunikationen. Den personal vi har varit i kontakt 

med på Textilhögskolan är stolta över sin arbetsplats och det är självklart en 

bidragande faktor till den interna märkeslojaliteten.  

 

Vi har kommit fram till att Textilhögskolan har ett okoordinerat varumärkesarbete. 

Som en textilhögskola i Sverige har de en framstående position. De utbildningssäten 

som skulle kunna ses som konkurrenter kompletterar snarare än hotar 

Textilhögskolans position på utbildningsmarknaden. Institutionen har vidgat sina vyer 

utanför Sveriges gränser och startat samarbeten med framstående internationella 

aktörer som London College of Fashion, har externa opponenter som designduon Eley 

Kishimoto och forskning som "Smart Textiles" initiativet som uppmärksammas även 

internationellt. Då vår uppsats har avgränsats till den svenska marknaden har vi inte 

undersökt varumärkets internationella kommunikation.  

 

Hur bör de då arbeta med sitt varumärke för att nå konkurrensfördelar? Vi har kunnat 

knyta an Textilhögskolans varumärkesarbete i viss mån till befintliga 

varumärkesteorier. De bör börja arbeta mer strategiskt koordinerat i sin 

marknadskommunikation för att ohotat behålla sin konkurrensfördel som en 

tvärvetenskaplig textilhögskola. Så länge Textilhögskolan förmedlar ett värde som 

personal, studenter och externa intressenter uppfattar på samma sätt har institutionen 

lyckats med den varumärkesbyggande processen, oavsett om man har ett strategiskt 

varumärkesbyggande arbete eller ej. Kärnan i brand management är att 

”konsumenter” d.v.s. studenter, personal och externa intressenter ska uppfatta 

varumärkets kärnvärderingar och då välja Textilhögskolan framför andra alternativt. 

Lyckas organisationen med att förmedla det, har de vunnit starka konkurrensfördelar. 

Vi upplever att Textilhögskolan är en god bit på väg i sitt varumärkesarbete. 

Studenter, personal och externa intressenter uppfattar kärnan i verksamheten 
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nämligen det textila kunnandet, den tvärvetenskapliga inriktningen, ingenting är 

omöjligt mentaliteten och det kreativa drivet. Ett steg mot att arbeta med sitt 

varumärke för att nå konkurrensfördelar är att förmedla en gemensam och enhetlig 

bild utåt via förslagsvis ett språkrör för hela institutionen. 

5.4 Diskussion 
Arbetet med uppsatsen har varit en både givande och utmanande process. I efterhand 

kan vi dra slutsatsen att det är svårt att bedriva den här typen av undersökning utan ett 

större inslag av externa respondenter. Att vi har haft en relativt liten mängd externa 

respondenter har det begränsat vår uppfattning om hur varumärket uppfattas utifrån. 

Resultatet riskerar att få en något vinklad inriktning då personalen naturligtvis vill ge 

en positiv bild av verksamheten. Vår avsikt var inte att identifiera specifika fel och 

brister i organisationen. Utgångspunkten vara att ge en beskrivande bild av 

Textilhögskolans varumärke och dess bakomliggande varumärkesarbete.   

 

Som studenter på Textilhögskolan fick uppsatsen en subjektiv inriktning då vi utgick 

från vår egen förförståelse om varumärket. Vi kan båda säga att bilden av 

varumärkesarbetet och varumärkets styrka har förändrats under arbetets gång då vi nu 

har fått en god insikt i omfattningen av att driva en varumärkesbyggande process.  

 

Som vi diskuterat i slutsatserna har Textilhögskolan en stark varumärkesbyggande 

process trots "frånvaro" av ett strategiskt uttalat varumärkesarbete. Resultaten pekar 

på att Textilhögskolan har en varumärkesbyggande process framför sig precis som 

JKL rapporten pekade på. Konsultrapporten hade troligtvis en helt annan 

intressentgrupp att ta hänsyn till när den utfördes. Vi har precis som konsultrapporten 

haft för avsikt att undersöka varumärket Textilhögskolan och kan se liknande resultat 

trots olika intressentmodeller.   

5.5 Förslag till framtida forskning 
Vi hade önskat att vår undersökning kunde ha bedrivits mer omfattande. På grund av 

de avgränsningar vi haft gällande tidsram och forskningsområde har vi istället arbetat 

fram förslag på hur fortsatta studier utifrån varumärket Textilhögskolan kan se ut. 

Med vår studie som underlag ger vi här förslag på hur studien kan utvecklas då det 

finns många intressanta aspekter att studera. Ett konkret förslag till framtida forskning 

anser vi vara att studera Textilhögskolans styrka gentemot andra textila skolor som 

verkar i samma bransch men att då studera anställningsbarheten hos studenterna på 

respektive skola. Finns det någon av högskolorna som ger högre anställningsbarhet på 

arbetsmarknaden eller är det lika för alla. Det kan även vävas samman med frågor 

kring det vi studerat som varumärket och den externa kommunikation som 

högskolorna för. Om det kanske är en bidragande orsak till en högre 

anställningsbarhet hos den ena eller andre skolan. Att se högskolornas varumärke ur 

flera avseenden med utgångspunkten i benchmarking. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Intervjumall personal på Textilhögskolan 

Varumärket Textilhögskolan 
Grunddata: 
Datum: 

Den intervjuades namn:    Position: 

    

 

Generella inledande frågor: 

Vad tycker Ni att ett varumärke handlar om?  

Vad betyder varumärken för Er och vilken betydelse anser Ni att de har för företag och organisationer? 

 

1. Företagsrelaterade frågor: 

1.1 På vilket sätt skulle Ni säga att Textilhögskolan är ett varumärke? 

1.2 Vem är ansvarig för Textilhögskolans varumärke? 

1.3  Hanteras Textilhögskolans olika utbildningar som enskilda varumärken?  

 Vad skiljer dem åt? 

 Vad finns det för likheter? 

 

1.4. Vilka är Era största konkurrenter? 

 Varför är de konkurrenter? 

 

1.5. Vilken position har Ni på marknaden och hur har den utvecklats över tiden? 

1.6 Tror Ni att flytten till Simonsland kommer påverka THS i någon riktning? 

 

2. Frågor relaterade till marknadsföring 
2.1. Vilket är Ert mål med varumärket Textilhögskolan? 

 På kort respektive lång sikt 

 

2.2. Anser Ni att varumärkets historiska utveckling har haft betydelse för eventuella marknadsföringsåtgärder? 

 I så fall, på vilket sätt? 

 

2.3. Hur gör Ni för att exponera varumärket Textilhögskolan? 

 Syns Textilhögskolan i särskilda sammanhang? 

 Används särskilda kanaler 

 

2.4. Hur tror Ni att olika kanaler påverkar varumärket och hur det uppfattas? 

 Vilka använder i så fall de olika kanalerna? 

 Vilka når de ut till? 

 Vilka vill ni nå ut till? 

 

Varumärket som konkurrensmedel 
2.5. Finns det framgångsfaktorer bakom varumärket Textilhögskolan? 

 Vilka är de? 

 

2.6. Vilka fördelar ser Ni med att THS är beläget i Sjuhäradsbygden och Boråsregionen? 

 Ger det skolan några historiska fördelar och trovärdighet pga den textila traditionen i regionen? 

 

2.7. Vad ser Ni som Textilhögskolans styrkor?  

 Varför är det en styrka? 

 



 

 

2.8.  Vad skulle då kunna vara en svaghet? 

 Varför är det en svaghet? 

 

2.9. Vilken användbarhet har varumärket Textilhögskolans som differentieringsverktyg mot konkurrenter?  

Varumärket som kommunikationsmedel 
2.10. Vad anser Ni att institutionen Textilhögskolan kommunicerar? 

 Image 

 Organisationsprofil 

 Kvalitet  

 Fördelar respektive nackdelar med detta? 

 

Varumärkets betydelse för att nå ut externt 
2.11. Har det undersökts vilken ställning ni har på marknaden gentemot t.ex. andra skolor/utbildningar? 

 Vilka kriterier har ni fokuserat på när ni har undersökt ställningen på marknaden? 

 Top of mind? 

2.12. Marknadsför ni er mot studenter? 

 Vilken typ av studenter? 

 På vilket sätt gör ni det i sådant fall? 

2.13. Marknadsför ni er mot företag? 

 Vilken typ av företag? 

 På vilket sätt gör ni det i sådant fall? 

Frågor relaterade till varumärkesstrategier: 
2.14. Vilken tillväxtpotential ser Ni finns för varumärket? 

2.15. Vad skulle Ni säga att skolans tydliga inriktning mot textil forskning har för betydelse för tillväxten på det 

textila utbildningsområdet? 

 Påverkar det skolans trovärdighet i någon riktning? 

 Hur kan det användas som konkurrensmedel? 

 

2.16. Vill ni utvidga utbildningsområdena på marknaden? 

 Saknar Ni idag någon inriktning i verksamhetsutbudet? 

 Om Textilhögskolan skulle utvidgas, skulle Ni föredra att utveckla befintliga utbildningar eller 

starta nya inriktningar? Kanske både och? 

 Finns det planer idag på en sådan utvidgning? 

 Vilka förändringar kan stärka respektive försvaga varumärket? 

2.17. Stärker varumärket Textilhögskolan, Högskolan i Borås? 

 På vilket sätt och hur?  

 Varför? 

Identiteten 
2.18. Finns det någon gemensamt uttalad riktlinje för vad som är varumärket Textilhögskolans identitet? 

 Vilken image personlighet m.m. som den skall laddas med? 

 Hur klarlägger Ni studenter och företags uppfattning, ge exempel? 

  

2.19. Om Ni skulle beskriva Textilhögskolan som en person med personlighetsdrag, vilka drag skulle den då ha? 

2.20. Upplever Ni att det finns någon speciell THS-mentalitet? 

 Hur skulle Ni beskriva den? 

2.21. Upplever Ni att personal och studenter har en gemensam syn på varumärket Textilhögskolan? 

 På vilket sätt tror Ni att det kan ses som en tillgång för värdet av varumärket? 

 

3. Bakgrund 

3.1. Hur länge har Ni arbetat på Textilhögskolan? 

3.2. Vad är Er huvudsakliga uppgift här på skolan? 

3.3. Vad har Ni för yrkesbakgrund?  

3.4. Varför valde Ni att arbeta på Textilhögskolan/ Hur hamnade Ni här? 



 

 

Bilaga 2 
Intervjumall till studenter på Textilhögskolan 

Varumärket Textilhögskolan  
Datum: 

Ditt namn:    

Program: 

Årskurs: 

1. Vad anser Du att ett varumärke handlar om? 

2. På vilket sätt skulle Du säga att Textilhögskolan är ett varumärke? 

 

3. Vad hade Du för ”bild” av varumärket Textilhögskolan innan du började studera här?  

a. Hur har den förändrats under din tid på skolan? 

4. Vilka anser Du vara Textilhögskolans största konkurrenter?   

a. Varför är de konkurrenter? 

5. Vilken position anser Du att Textilhögskolan har på marknaden?  

6. Tror Du att flytten till Simonsland kommer påverka THS i någon riktning? 

7. Anser Du att det finns särskilda framgångsfaktorer bakom varumärket Textilhögskolan? 

a. Vilka är de? 

8. Vilka fördelar ser Ni med att Textilhögskolan är beläget i Sjuhäradsbygden och Boråsregionen? 

a. Ger det t.ex. skolan några historiska fördelar och ökad trovärdighet (p.g.a. den textila traditionen i 

regionen)? 

9. Vad ser Du som Textilhögskolans styrkor och svagheter?  

a. Varför är det styrkor och svagheter? 

10. Vad anser Du att institutionen Textilhögskolan kommunicerar med sitt varumärke? 

11. Vad skulle Du säga att skolans tydliga inriktning mot textil forskning har för betydelse för tillväxten på det 

textila utbildningsområdet? 

a. Påverkar det skolans trovärdighet i någon riktning? 

b. Hur kan det användas som konkurrensmedel? 

12. Stärker varumärket Textilhögskolan, Högskolan i Borås? 

a. På vilket sätt och hur?  

13. Om Du skulle beskriva Textilhögskolan som en person med personlighetsdrag, vilka drag skulle den då ha? 

14. Upplever Du att det finns någon speciell Textilhögskolan - mentalitet? 

a. Hur skulle Du beskriva den? 

15. Upplever Du att personal och studenter har en gemensam syn på varumärket Textilhögskolan? 

a. På vilket sätt tror Du att det kan ses som en tillgång för värdet av varumärket? 

16. Varför valde Du att studera på Textilhögskolan? 

 



 

 

Bilaga 3 
Intervjumall till företag 

Varumärket Textilhögskolan  
Datum: 

Ditt namn:  

Företag: 

Din Position: 

1. I vilka sammanhang har Textilhögskolan varit i kontakt med Ert företag?  

2. Vad anser Ni att ett varumärke handlar om?  

3. Vad gör Textilhögskolan till ett varumärke? 

4. Vilka anser Ni är Textilhögskolans största konkurrenter? 

5. Vilken position anser Ni att Textilhögskolan har på marknaden och hur har den utvecklats över tiden? 

 

6. Finns det framgångsfaktorer bakom varumärket Textilhögskolan? 

a. Vilka är de? 

7. Vilka fördelar ser Ni med att Textilhögskolan är beläget i Sjuhäradsbygden och Boråsregionen? 

a. Ger det t.ex. skolan några historiska fördelar och ökad trovärdighet (p.g.a. den textila traditionen i 

regionen)? 

8. Vad ser Ni som Textilhögskolans styrkor och svagheter?  

a. Varför är det styrkor och svagheter? 

9. Vad anser Ni att institutionen Textilhögskolan kommunicerar med sitt varumärke? 

10. Vad skulle Ni säga att skolans tydliga inriktning mot textil forskning har för betydelse för tillväxten på det 

textila utbildningsområdet? 

a. Påverkar det skolans trovärdighet i någon riktning? 

b. Hur kan det användas som konkurrensmedel? 

11. Om Ni skulle beskriva Textilhögskolan som en person med personlighetsdrag, vilka drag skulle den då ha? 

12. Upplever Ni att det finns någon speciell Textilhögskolan - mentalitet? 

a. Hur skulle Ni beskriva den? 

 

Tack för din medverkan! 

 



 

 

Bilaga 4 
 

 

Tabell 4.1 Ansökningsstatistik topp 20 Högskolan i Borås, hämtad från VHS
24

 hemsida 

 HT 2009  HT 2010  

Program Högskolan i Borås topp 20 
Antal 

sökta 

1:a 

hand 

Antal 

sökta 

1:a 

hand 

1. Fastighetsmäklarutbildning 1294 414 2197 634 

2. Sjuksköterskeutbildning 1679 272 1836 278 

3. Civilekonomutbildning 1419 171 1531 157 

4. Butikschefsutbildning 666 218 922 295 

5. Eventmanagement 703 245 866 264 

6. Lärare för förskola och förskoleklass (114) 623 142 655 144 

7. Textilekonomutbildning 545 241 619 272 

8. Webbredaktör -distans 438 165 613 191 

9. Bibliotekarie 489 183 400 147 

10. It-tekniker 367 119 399 103 

11. Administratörsprogrammet 282 38 398 55 

12. Tekniskt basår 290 75 388 64 

13. Lärare för förskola och förskoleklass (118) 322 85 350 90 

14. Textil produktutveckling 376 102 341 80 

15. Barnmorskeutbildningen 243 69 337 118 

16. Specialistsjuksköterska inriktning distriktssköterska 231 95 320 115 

17. Webbredaktör 265 57 316 62 

18. Byggingenjör 245 24 302 28 

19. Lärare för grundskolans tidigare år 246 51 293 67 

20. Lärare för förskoleklass och grundskolans 

fritidsverksamhet 345 43 288 34 

 

 

Tabell 4.2 Ansökningsstatistik Textilhögskolan, hämtad från VHS
25

 och Högskolan i Borås
26

 hemsidor 

 HT 2009   HT 2010   

Program Antal sökta 

1:a 

hand 

Antal 

sökta 1: hand 

Butikschef 666 220 922 295 

Design Tekniker 252 83 236 97 

Kandidat Modedesign 128 128 N/A N/A 

Kandidat Textil Design 29 29 N/A N/A 

Kandidat Textilekonom 545 243 619 222 

Kandidat Textilingenjör 132 40 102 34 

Textil produktutveckling 376 103 341 80 

Tekniskt Basår för Textilingenjör 36 10 61 21 

Magister Applied Textile 

Management 62 29 57 16 
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Magister Fashion Management 124 62 155 57 

Magister Textilteknologi 35 15 19 11 

Magister Textilekonomi 27 15 Inställd Inställd 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 

 


