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I detta arbete undersöks hur brandvärde styrs av ledningen i en akademisk organisation. Termen brand value chain 
management, som används utigenom arbetet, står för den process som gås igenom och de metoder som ledningen 
använder för att förmedla organisationens brandvärde åt den akademiska personalen. 

Syftet med detta arbete är att studera hur ledningens, rektorns och prorektorernas vision över Svenska 
handelshögskolans (Hanken) brandvärde styrs och huruvida denna tillämpas av prefekter, professorer, 
överassistenter och lektorer. Arbetet går in på att undersöka om det finns klyftor mellan ledning och personal när 
det kommer till hur brandvärde tolkas och styrs. Slutligen kommer arbetet att försöka skapa en förståelse för brand 
value management och utforska om det kan göras förbättringar i processen av att hålla Hankens brandvärde intakt 
genom hela organisationskedjan, från ledning till akademisk personal. 

En abduktiv forskningssats har tillämpats i arbetet och det empiriska materialet har samlats in genom en kvalitativ 
undersökning. En djupintervju fördes med Vasa Hankens prorektor Sören Kock. Den övriga akademiska personalen 
ombads att fylla i ett frågeformulär med kvalitativa och kvantitativa frågor gällande Hankens brandvärde, hur 
denna styrs av ledningen och framförs av personalen. Djupintervjun och frågeformulären baseras på teorierna i 
kapitel 2 av detta arbete. I samma kapitel tas upp de teorier som används för att skapa förståelse över termen 
brand value chain management och de begrepp som existerar kring termen.  

I resultatanalysen, presenterad i kapitel 4, framgår både prorektorns och informanternas syn på Hankens 
brandvärde och brand value chain management. Resultaten visar att brand value chain management är en process 
som används i Hanken och att den i detta fall bygger på fem dynamiska delprocesser: branding, brand value, 
internal branding, brand management och kommunikation.  

Resultaten och analysen pekar rent praktiskt på att det existerar en klyfta mellan den vision som ledningen med 
rektorerna har över Hankens brand och det brandvärde som förmedlas av den akademiska personalen. Trots att 
personalen förstår och förmedlar Hankens brandvärde på liknande sätt som ledningen och rektorerna tänker sig så 
finns det en del brister i kommunikation mellan den akademiska personalen och ledningen. Slutdiskussionen i 
kapitel 5 tar i korthet upp vilka områden ledningen kan satsa på för att förbättra förmedlingen av Hankens 
brandvärde samt förslag över vilka åtgärder som kan tas för att förbättra brand value kedjan intakt. 

Jag är av den åsikten att arbetets syfte uppnåtts samt att jag bildat mig en bra uppfattning över hur brand value 
chain management fungerar i en akademisk organisation 
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1. Inledning 
 

Utbildningen verkar få allt större betydelse i företagsvärlden. Oavsett vilken utbildning eller 
vilket  yrke  det  än  gäller  ställs  allt  högre  krav  på  framtida  arbetare.  Det  görs  forskning  inom  
området utbildning eftersom det finns en uppfattning om att en del lärosäten anses vara 
välrenommerade och framgångsrika vad studenternas prestationsnivå beträffar.  

Harvard, Brown, Princeton och Stanfords universitet ses som högklassiga lärosäten inom 
juridik, ekonomi eller medicin. Michigan Institute of Technology har samma roll inom 
teknologi.  

Likaså uppskattas en del av de europeiska skolorna högt: Oxford, Sorbonne och Cambridge ses 
som högklassiga universitet. På samma sätt är Köpenhamns universitet, Stockholms 
universitet, Upsala universitet och Helsingin yliopisto, klassade bland Europas hundra bästa 
högskolor när det kommer till akademiska meriter.  (Online: ARWU2008)  

Det råder en uppfattning bland studerande om att Hanken, Svenska handelshögskolan, i Vasa 
och Helsingfors har en hög nivå av utbildning och anses av studenter och näringslivet vara en 
bra merkantil högskola. Hanken anses vara ett lärosäte som är ”högre i värde”, likväl ligger 
Hanken inte ens bland de 100 högst rankade högskolorna i Europa (Online: ARWU2008), hur är 
detta möjligt?  

Eftersom Hanken vill positionera sitt brand högt och därmed även få en plats bland högt 
rankade högskolor bör ledningen, bestående av rektorer och prefekter i samarbete med 
professorer, skapa en gemensam strategi för hur Hanken kan öka sitt brand value och 
därigenom ta de beslut som behövs för att kunna bli rankad högre bland Europas högskolor. 

Det brand value som Hanken besitter och metoderna för att förbättra kommunikationen samt 
att underlätta sammanhållningen i en så komplex miljö som en högskola kommer att 
diskuteras i detta arbete. Arbetet kring dessa funktioner kommer hädanefter att kallas för 
brand value chain management1 eftersom tanken är att se hur ledningen använder den 
hierarkiska och icke-hierarkiska kedjan för att förmedla vilka värden Hankens brand har och 
hur de skall utspeglas i allt som organisationen gör. 

Med själva brand value management chain avses den kedja i företag (och organisationer) som 
går från ledningen till mellannivåns ledning (om en sådan existerar) och som fortsätter till 
arbetare och slutar hos kunder och/eller konsumenter. Genom denna kedja går själva brandet 
och de värderingar som brandet innehar. I en lyckad brand value chain management kvarstår 

                                                             
1 Brand value chain management har ingen direkt översättning men i detta arbete står det för de 
metoder som ledningen använder för förmedla brandets värde och värderingar igenom hela hierarkin. 
Med ordet management i detta arbete skall förstås att det inte står direkt för ledning utan i stället 
behandlar förvaltning av brandets värde och värderingar. 
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den vision som ledningen har om brandet i samma form och konsistens genom hela denna 
kedja.   

Eftersom största delen av forskningen kring brand, brand value och brandets ekonomiska 
tillgångar bygger på företag och företagsekonomi och inte på akademiska organisationer 
behövs det en omvandling av termer som passar ihop med den akademiska organisationens 
verklighet och teorier som uppbyggts inom företagsekonomin. Följaktligen kommer studenter 
att uppfattas som konsumenter och näringslivet i sin tur som kunder. 

 

1.1 Problemområde 
 

Olika brand, speciellt starka sådana har associationer i konsumenters tankevärld. 
Marknadsförare måste kunna ta alla dessa i beaktande när de tar marknadsföringsbeslut. 
(Keller 2008:5). Eftersom det ännu så sent som i slutet av 1990-talet fanns föga empirisk 
forskning kring hur brand kan styras och ledas (Hankinson & Hankinson 1999:136), har detta 
skapat ett stort tryck på ledningen i dess sätt att framföra ett lyckat brand (Hankinson & 
Hankinson 1999:136).  

Rotfield (2008:121) har i sin studie kommit fram till att företag oftast är mer oroliga för att 
skapa ett välkänt brand än att tänka på vad brandet betyder för kunderna, vilket igen skapar 
en ny problematik vad beträffar korrekt ledning av brand. Visserligen har brand, brand value 
och brandets tillgångar studerats vidare under senare tid bland annat av Faircloth, Capella och 
Bruce (2001),  Raggio  och Leone (2007)  samt Thjømøe (2008).  Problem uppstår  dock i  att  de 
olika undersökningarna har en egen syn på vad som bygger brand och dess värde.  

Eftersom  brandets  position  och  värde  är  starkt  beroende  av  vad  konsumenter  tycker  och  
tänker bör detta tas i beaktande i processerna som används för att skapa brand value för 
Hanken. Thjømøe (2008: 105) tar till exempel upp att betoningen av brand till en del byggs av 
det faktum att många produkter är tekniskt identiska. 

Visserligen skiljer sig brandingprocessen mellan tjänster och produkter i viss grad, detta nämns 
bland  annat  i  Grönroos  (2000:  287–289)  samt  i  Chernatony  och  Dall’Olmo  Rileys  (1999:186–
187) undersökning i vilken branden hos tjänster anses vara mer påverkade av de arbetare som 
utför tjänsten och säkerställer att brandets värden kommuniceras till kunder/konsumenter. 
Trots denna skillnad mellan produkt- och tjänstebranding anses det bland forskarna att 
branding av produkter och tjänster är liknande processer och att de i stort sett bygger på 
samma principer. (Chernatony & Dell’Olmo Ray 1999:181–182; Grönroos 2000: 287–289 och 
O’Loughlin & Szmigin 2007:435–436). Detta i sin tur betyder att ledningen (och särkilt 
ledningen av Hanken i vårt fall) bör arbeta med brandet och därmed de processer som bygger 
upp det som vi kallar brand för att kunna förstärka värdet på de tjänster Hanken som 
akademisk organisation erbjuder.  
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Själva frågan om vad brandingprocessen är utgör även det ett problem, till exempel Thjømøe 
(2008:105) frågar i sin undersökning huruvida branding är mer än att skapa brandet en image 
[eng] och menar i  stället att branding består av att ge mervärde till  själva produkten. Samma 
fråga återstår trots att detta arbete behandlar brand av tjänster. 

Huruvida Hankens brand är starkt eller inte kan naturligtvis ifrågasättas men faktumet att 
Hanken är ackrediterad av European Quality Improvement System (EQUIS) samt international 
Association of Masters in Business Administration (AMBA) ger stöd till  argument om Hankens 
brandstyrka. (Online: Hanken granted international AMBA accrediation)(Online: EFMD – EQUIS 
Accredited Schools) (Årsberättelse 2007)  

För att förstå grunden till varför brand value chain management är viktigt måste läsaren förstå 
att  brand  spelar  en  viktig  roll  för  både  konsumenter  och  företaget  (eller  i  vårt  fall:  
organisationen). Keller (2008:6–7) tar upp att konsumenter oavsett om de är företag, individer 
eller organisationer ser brandet som ett sätt att identifiera källan för tillverkningen av en 
produkt.  

Samma tankegångar kan avläsas ur Pitkänens ”Yrityskuva ja maine menestystekijöinä” 
(2001:124) i vilken företagets brand image2 ses som starkt betydelsefull. Företagets framgång 
byggs inte upp endast av kvalitet och pris, brandet spelar en roll i hur ett företag klarar sig på 
marknaden (Pitkänen 2001:127). Vidare påpekar Rotfeld (2008:121–122) att konsumenter kan 
särskilja värdet av relaterade brand mellan olika företag fastän de har olika namn och byggs 
kring särskilda profiler i olika kategorier (till exempel tv-kanalerna Mtv3 och Sub tv).  

För att kunna förstå vikten av brand och särskilt brand value chain management är  det  
nödvändigt att inse på vilket sätt man kan arbeta kring de brand (eller i Hankens fall brandet) 
ett företag har.  

Brand value chain management är ett fungerande koncept inom stora delar av affärsvärlden, 
men eftersom högskolor inte fungerar på samma sätt som företag skapas det behov av att se 
på  sättet  att  leda  ur  ett  nytt  perspektiv.  Eftersom  rektorn  i  första  hand  fungerar  som  en  
operativ ledare (med ansvar över helhetsstrategier och linjedragningar) som försöker leda 
organisationen genom beslutsfattande, är rektorn beroende av den verkställande ledningen 
(arbetar med de dagliga besluten), det vill säga prefekterna.  

Högskolor kan ses som organisationer där motståndet mot ändringar är stort, särskilt då det 
gäller kommersiellt tänkande, eftersom personer i en akademisk miljö sällan behövt ”sälja sig 
själva” eller sin undervisning som en tjänst (Chapelo 2007:29) För att kunna förverkliga den 
vision av Hankens brand value som rektorn har behövs det alltså ett annorlunda tänkande 
eftersom en akademisk organisation inte strävar efter att göra ekonomisk vinst på samma sätt 
som ett monetärdrivet företag gör.  

                                                             
2 Brand image är den mentala bilden (profil) ett företag (eller organisation) har om sig själv samt den 
bild kunder/konsumenter har gentemot den. Brand image är en stor del av brand value, vilket kommer 
fram senare i detta arbete. 
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Detta nytänkande kräver färdigheter i att kunna kommunicera öppet om sin vision över vad 
som skapar brand value samt genom diskussion komma fram till den mest effektiva, enhetliga 
och diplomatiska metoden att ta fram och förstärka det brand value som vill förknippas med 
Hanken som organisation.   

En metod för att skapa gemensamhet internt är att ha en stark företagskultur som stöder en 
omfattande överenskommelse över vad företagets värderingar, trossatser samt beteenden är 
(Hankinson & Hankinson 1999:137). Företagskultur beskrivs av Hankinson och Hankinson 
(1999:136) som företagets övergripande filosofi, de värden och trossatser som skapar 
människors sätt att tänka och deras beteende, det är i all enkelhet ”det lim som binder 
människorna till varandra”. Eftersom Hanken är en akademisk organisation och inte ett 
monetärdrivet företag skall arbetet se på huruvida det finns en omfattande överenskommelse 
och ”gemensam front” i fråga om synen på brandet Hanken och de värden brandet besitter. 

Hanken strävar efter att uppfylla den interna kundens (studerande och personal) syn på värdet 
av Hankens brand genom att bestyrka den höga nivån av utbildning på Hanken (Årsberättelse 
2007:1) samt hur Hanken går till väga för att hålla uppe det brand value3 som Hanken har. 
Genom att satsa på kvalitetssäkring samt på högklassig utbildning vill Hanken också nå externa 
kunder (näringslivet) och rättfärdiga sitt höga brand value. Denna satsning är ytterst viktig för 
organisationen eftersom Keller (2008:9) påpekar att konsumenterna med tiden får en 
förståelse för och en syn på vilka brand som uppfyller deras behov samt vilka som inte gör det.  

Vissa brand fungerar som en symbolisk apparatur, de ger konsumenten en metod att projicera 
olika värden eller egenskaper. Detta förstärks i Rotfields (2008:121–122) artikel, i vilken det 
framkommer att namn spelar en större roll än vad ledningen tror i skapandet av 
brandmedvetenhet och att användandet av olika namn i koppling till brand hjälper 
konsumenten (och kunden) att skapa en mental isolering mellan olika produkter och tjänster 
ett företag erbjuder. 

Huvudfrågan i problemställningen i detta arbete är hur Hankens ledning fungerar vad brand 
value beträffar, det vill säga värde för Hankens brand som ett högklassigt universitet och hur 
rektorn arbetar för att förmedlingen av detta värde skall hållas koncist igenom organisationens 
hierarki. Detta särskilt då Hanken inte är ett stort företag som har olika produkter och tjänster 
utan i stället fungerar som en akademisk organisation som erbjuder olika tjänster, det vill säga 
i form av kandidatutbildning, magisterutbildning, fortbildning och undersökning.  

Olika tjänster kan även ses i de utbildningslinjer som Hanken erbjuder: marknadsföring, 
redovisning och nationalekonomi för att nämna några. Ett annat intresseområde ligger i det 
faktum att Hanken är en högskola med två campus, ett i Helsingfors och ett i Vasa. Huruvida 
lokal kultur och/eller konkurrens spelar en roll i hur brandet skall styras av ledningen är något 
som också bör undersökas av skribenten. 

                                                             
3 I detta arbete står brand value för de värderingar och attityder som finns kring brandet. Dessa är med 
andra ord immateriella värden och egenskaper. 
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För att kunna förstå den vision rektorn som ledare har för Hankens brand value citeras här 
rektor Marianne Stenius ord: ”Högskolans strategi utgår från att endast en internationellt 
erkänd och ackrediterad handelshögskola kan vara nationellt och regionalt trovärdig, dels som 
forsknings- och studiemiljö för ambitiösa unga, dels som samarbetspartner för näringslivet”. 
(Årsberättelse 2007:2)  

Tanken bakom detta citat bekräftar iden om att behålla och till  och med öka det brand value 
som Hanken besitter. Frågan som oundvikligen ställs är: hur? Hur kommer Hanken att placera 
organisationen och dess brand i en sådan position att skolan kan ses som en högklassig 
samarbetspartner för studenter och näringsliv? 

För att kunna uppfylla den vision som presenteras i årsberättelsen för år 2007 om att Hanken 
år 2013 skall ha stärkt sin position som en ledande, ackrediterad handelshögskola med 
internationell dragningskraft räcker det inte att endast satsa på marknadsföring och 
kvalitetssystem.  

Ledningen, det vill säga rektorerna och prefekterna, bör ta i beaktande vad Hankens brand 
value är; vad är det som gör Hanken till Hanken? Är det kärnkompetenser, processer, 
relationssystem eller kanske något helt annat. I och med att organisationen vill ta steget till en 
internationell miljö måste man förstå hur Hanken har skapat den position som brandet har i 
Finland samt huruvida samma metoder kan användas för internationell framgång. Efter att ha 
framställt en gemensam vision skall professorerna tas med i diskussionen så att möjliga 
problem och motstånd kan motarbetas före strategin för skapandet av brand value tas i bruk. 

För att kunna positionera ett brand på ett lyckat sätt genom brand value management bör 
man kunna förstå vad ett brand är samt vad det står för. För att kunna göra detta bör 
ledningen förstå att ett brand kan ha flera och helt avskilda funktioner. 

Trots att rektorn kan ha en klar syn på vad Hankens brand value är uppstår ett annat problem: 
vet alla prefekter och professorer vad Hankens brand består av och hur detta innehåll skall 
förmedlas samt om det för tillfället överhuvudtaget finns intresse bland prefekterna och 
professorerna för att förmedla rektorns syn. I och med denna frågeställning bör arbetet se på 
hur ledningen bör samarbeta och gå tillväga för att information förstås och tolkas rätt. 

För att illustrera hur ett brand kan ha olika funktioner har jag valt att presentera Kellers 
(2008:7)  modell  om  vilka  roller  som  brandet  spelar  för  konsumenter  och  tillverkare.  I  detta  
arbete talas det om både konsumenter och kunder, dessa är i princip ett och samma väsen 
men vill man göra en viss skillnad kan de studerande se som konsumenter och näringslivet som 
kunder. Organisationen kan i sin tur ses som tillverkare eftersom Hanken utdimitterar 
(”tillverkar”) ekonomer.  

Figur 1 visar en tolkning av hur ett brand kan ses av såväl konsumenter som tillverkare. 
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Konsumenter            Tillverkare 

  

Identifikation av produktens källa 

Överförande  av ansvar till produktens tillverkare 

Minskning av risker 

Förminskar sökandet av kostnader 

Ett löfte, förbindning eller avtal med tillverkaren 

Symbolisk apparatur 

Signal om kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Rollerna som branden har för konsumenter och tillverkare. (Keller 2008:7. Egen bearbetning) 

Eftersom studerande och näringsliv (konsumenter) och Hanken (tillverkare) har olika 
utgångspunkter för brandets roll gäller det för Hankens ledning att kunna binda ihop bryggan 
mellan de två olika synsätten och därmed skapa ett starkare brand value. För att lyckas med 
detta måste man förstå hur brandet är uppbyggt och vad brandet står för hos studenter och 
näringsliv.  

För att organisationens ledning på verkställande nivå skall förstå vad Hankens brand består av 
och hur detta innehåll skall förmedlas måste alla i ledningen aktivt förmedla information, både 
sinsemellan och externt mot studerande och näringsliv. Det finns flera olika sätt att styra ett 
brand value, Hankinson och Hankinson (1999:136–137) nämner en stark och enhetlig 
företagskultur som en av dessa metoder. Thjømøe (2008:106) i sin tur nämner att andra 
metoder som använts som utgångspunkt i brandforskningen är produktutveckling, strategi, 
marknadsföringskommunikation och positionering av en produkt. Branding är alltså en 
grundläggande marknadsföringsaktivitet och hur denna aktivitet utförs samt hur bra 
informationen tolkats, förståtts och accepterats är ett problem som ledningen måste handskas 
med.  

Detta arbete strävar efter att gå in på huruvida den operativa ledaren4,  det  vill  säga rektorn,  
direkt använder sig av metoder som kan finnas i teorierna om brand value och brand equity 
eller huruvida teori och praktik överhuvudtaget ligger nära varandra. En fråga som bör 
besvaras är hur ledningen, det vill säga rektorn, prorektorerna och prefekterna, arbetar med 
varandra för en lyckad brand value chain management när det gäller organisationen. En annan 
fråga som studeras är hur hierarkin fungerar i verkligheten och huruvida det kan skapas en 
lösning på de problem som uppstått i skapandet av Hankens brand value. 

Hanken har nyligen bytt ut sin logotyp och sina färger. Detta arbete kommer även att granska 
dessa val samt vad ledningen och professorerna anser att Hankens förnyade vision om brandet 

                                                             
4 Termen ”ledare” står som en översättning för det engelska ordet managers vilket kan betyda allt från 
beslutsfattande organ till de som verkställer dessa beslut. 

Metod att juridiskt försvara unika egenskaper 

Signal av kvalitetsnivå 

Metod att förse produkter med unika 
associationer 

Källa för fördel i konkurrenskraft 
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står för. Vilka är de val som gjorts och vad är ideologin där bakom? Hanken använder sig av 
den grekiska guden Hermes i sin logo. Hermes är gudomligheten för handel, uppfinnande, 
vältalighet, resande samt tjuveri. Hermes roll i den grekiska mytologin är att vara budbärare åt 
de andra gudarna (Online: Hermes – Definition from the Merriam-Webster Online Dictionary) 
Frågan är huruvida Hankens ledning anser att Hermes står för Hanken eller om det är tvärtom.  

Till slut kommer det att diskuteras huruvida Hanken byggt upp sitt brand value kring de 
faktorer som värderas av den akademiska världen eller om värdet är byggt mer i enlighet med 
de värderingar som näringslivet har. En akademisk organisations verksamhetsmodeller 
motsvarar inte nödvändigtvis de som används av näringslivet, eftersom akademiska 
organisationer inte är rent vinstbringande utan styrs också av andra faktorer såsom viljan att 
vara välrenommerad. 

 

1.2 Syfte 
 

Arbetets syfte är att studera vilka visioner rektorn (i detta fall prorektorn) som operativ ledare 
har om Hankens brand value och vilka metoder som används för att värdet skall återspeglas i 
de visioner som prefekterna och prorektorerna har. 

Arbetet kommer även att se på huruvida professorerna tillämpar visionen eller om det finns 
klyftor mellan den operativa (rektorn och prorektorerna) och den verkställande (prefekter) 
ledningen då det kommer till brand value management. Slutligen kommer arbetet att försöka 
skapa bättre förståelse för brand value chain management och utforska om det kan göras 
förbättringar i processen av att behålla Hankens brand value intakt, från den vision ledningen 
har och vidare till konsumenters (studerandes) tankegångar om Hankens brand value.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer att till största delen studera hur ledningen arbetar för att skapa och behålla 
Brand Value för Hankens som organisation. Detta arbete kommer inte att gå inpå hur 
studenter, företag eller andra skolor ser på Hanken som brand och inte heller vilket Brand 
Value organisationen har externt.  

Den största tyngdpunkten i detta arbete kretsar kring brand value management, hur Hankens 
brand value alltså styrs och kontrolleras i den hierarkiska kedjan av beslutsfattare (rektorerna, 
prefekterna) och tillämpare (professorerna).  
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1.4 Kort beskrivning av Hanken 
 

Svenska handelshögskolan (Hanken) är en läroanstalt som existerat sedan 1909. Dagens 
Hanken erbjuder möjlighet att avlägga både ekonomie kandidat-, magister- och 
doktorsexamen. Hanken existerar i två städer: Vasa och Helsingfors. Hanken erbjuder 
ämnesstudier i följande inriktningar: ekonomisk politologi, entreprenörskap och 
företagsledning, finansiell ekonomi, företagsledning och organisation, handelsrätt, 
Informationsbehandling, logistik och företagsgeografi, marknadsföring, nationalekonomi, 
redovisning samt ett flertal olika magisterprogram. (Online: Hanken - Kurser och Studieplaner) 

Eftersom arbetet går in på brand value chain management bör Hankens organisationsstruktur 
presenteras så att det är lättare att förstå hur brandet styrs av ledningen och vilka roller olika 
grupper av personalen har. 

Rektorn, tillsammans med tre prorektorer och förvaltningsdirektören, bygger upp Hankens 
ledning. Ledningen styr Hankens fyra delar: institutionerna, fortbildningen, stödfunktioner (till 
exempel biblotek och datacentral) samt förvaltningen. Trots detta är dock ledningen ansvarig 
för styrelsen som består av personal och två externa medlemmar.  

Prefekter,  profesorer,  överasistenter  och  lektorer  spelar  i  sin  tur  en  stor  roll  i  den  dagliga  
styrningen av institutionerna. Trots att utbildnings- och forskningsrådet har kontroll över 
kurserna och deras innehåll är det i verkligheten de ovannämnda personerna som skapar 
substans för utbildningen och genom sina undervisningsmetoder skapar studenternas syn på 
utbildningens kvalitet. 

De andra delarna har egna chefer (fortbildningen har en direktör till exempel) och en egen 
organisatorisk hierarki, men eftersom arbetet går in på hur brand value chain management 
byggs på den akademiska sidan av organisationen är dessa inte i djupare insyn. 

Hanken är ett ledande universitet på det ekonomisk-merkantila området i Finland. Andelen 
internationella studerande är högst bland alla ekonomutbildningar i Finland. Den forskning 
som bedrivs på Hanken är internationellt högt ansedd och Hanken verkar i nära samarbete 
med det omgivande samhället. (Online: Hanken - Om Hanken)  
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2. Processerna kring branding och brand value value chain 
management 
 

Ett brand är av vikt för de olika nivåerna i en organisation: från ledningen till de olika 
avdelningarna i organisationen eller företaget. Dock är det viktigt att tillägga att brandet är av 
yttersta vikt för marknadsundersökare och -förare samt att dess roll ökar kontinuerligt. Brand 
ses som en ytterst värdefull handelsvara, en resurs som kan styras och ledas. Detta ger brand 
ett  värde:  brand  value.(McCracken  1993:125)  Detta  leder  till  att  det  är  viktigt  att  kunna  
handskas med och leda värdet på ett korrekt sätt.  

För att kunna använda sig av handelsvaran, brandet, måste också ledningen och de operativa 
organen inom organisationen ha förståelse för vad brandet gör och hur detta relaterar till 
brand value. För att kunna förstå detta brandvärde bör ledningen även förstå hurdan profil 
brandet besitter eller vilken ”bild” den har, det vill säga brand image [eng]. Detta är viktigt 
eftersom brandets image kan användas för att förstärka brandvärdet genom att brandet 
differentieras från konkurrenternas brand på ett definitivt sätt (Rotfeld 2008: 121–122).  

Thjømøe (2008:106) fortsätter denna diskussion genom att beskriva hur brandet är något som 
byggts upp i kundens tankevärld och består av två dimensioner: 1) produkten i sig själv med 
uppfattning om prestationsförmåga,  och  2)  brand image (konsumentens psykologiska 
uppfattning om ett brand). Dessa två dimensioner ihopkopplade skapar brand equity som står 
för de (ekonomiska) tillgångar ett brand har. 

De första branden var utvecklade av industriella koncerner för över 100 år sedan. De skapades 
för att kunna användas som en metod för att få mera kontroll över ens produkter än 
återförsäljarna. Ursprungligen berörde brand mest konsumentprodukter men idag täcker 
konceptet allt som går att köpa. Termen har också spridits till att omfatta tjänsteindustrin. Idag 
kan marknadsförare använda begreppet brand från skidorter till länder. Kulturvärlden kan i sin 
tur syfta på filmer som brand och allmännyttiga företag ser själva företaget som ett brand. 
(Biel 1993:69)  

Branding sker som sagt både i tillverknings- och tjänsteindustrin. Keller (2008:15–17) påpekar 
att marknadsföring i tjänsteindustrin är mycket mer utmanande eftersom tjänster är mindre 
påtagliga än produkter och i större sannolikhet skiftande i kvalitet. Detta beror nämligen 
mycket på personen som tillförser tjänsten. På grund av detta är det särskilt viktigt att kunna 
använda branding som en metod för att identifiera tjänsternas natur som något konkret.  

Processen med identifiering är något som även Thjømøe (2008:108) tar upp när han diskuterar 
kring hur brand till stor del byggs upp av brandets image. Denna image eller bild och 
uppfattning om brandet som det heter på svenska är något som ger produkten ökat värde 
eftersom det hjälper konsumenten att förbättra förståelsen för vad en produkt, eller i vårt fall, 
en tjänst är och kan vara. Att branda tjänster är även en effektiv metod för att ge signaler till 
konsumenter om att företaget eller organisationen har designat en speciell tjänst som 
förtjänar att nämnas (Keller 2008:15–17) .  



11 
 

Hankinson och Hankinson (1999:137) nämner företagskultur och företagets sätt att tänka som 
en bas för att ge företaget och därmed brandet ett värde. Tankesätt och åsikter skapas i tre 
nivåer. Den första nivån består av synliga konstprodukter (artefakt) så som företagets logo, 
regler om klädsel samt årliga händelser.  

Den andra nivån innefattar företagets grundläggande värderingar och trossatser vilka kan vara 
på en generell nivå, till exempel att komma med nya idéer och arbetsmetoder. Dessa kan även 
innefatta negativa betoningar såsom motstånd mot ändring. Dessa trossatser och värderingar 
kan också vara specifika, som att välja sig av att sälja och använda endast ekologiska 
produkter.  

Den tredje nivån är var dessa värderingar och trossatser omvandlas till inlärt beteende på både 
företags- och individnivå såsom hur företaget och dess arbetare reagerar på händelser som 
kan vara i strid med företagsfilosofin. Ett exempel på detta var när H & M fick veta att vissa av 
företagets underleverantörer använde barnarbete byttes dessa ut eftersom användandet av 
barnarbete strider mot företagsfilosofin. (Hankinson & Hankinson 1999:137 [Egen kursivering 
och bearbetning]) 

Det som Hankens ledning bör tänka på är huruvida tjänsten, det vill säga utbildningen, 
uppfyller de krav som kunder och konsumenter kan tänkas ha. För att kunna uppfylla de 
brandförväntningar som både studerande och näringsliv ställer på en Hankenutbildning måste 
brandets värde återspeglas genom allt som görs i och av organisationen.  

I detta fall kommer tankegången kring både brand value och brand equity fram. De processer 
som påverkar visionen om Hankens brand påverkas starkt av professorerna eftersom de på 
slutrakan bestämmer över varje kurs slutliga innehåll.  

Eftersom professorerna har en så stor roll är det av stor vikt att rektorerna och prefekterna kan 
påpeka vad Hankens brand value är samt vilka fördelar som finns i att skolan har en gemensam 
linje och ansats vad värdesäkrings beträffar. 

 

2.1 Branding 
 

American Marketing Association (AMA) definierar ett brand som ett namn, en term, ett märke, 
en design eller en symbol. Ett brand kan också mycket väl vara en kombination av några eller 
alla av dessa. För att skapa ett brand som fyller AMA:s definition skall man ha förmågan att 
välja såna kännetecken som identifierar servicen/produkten och som särskiljer den från andra. 
(Keller 2008:2; Grönroos 2000: 285–286; Aaker 1991:7: Thjømøe 2008: 105–106, 108–109) 

Eftersom Hanken och dess brand inte direkt hör till kategorin produkt, utan i stället kategorin 
tjänst, bygger denna tolkning och definition på det faktum att Hanken är en 
utbildningsorganisation vilket gör organisationen till ett tjänsteföretag. För att dra paralleller 
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med företagsvärlden kan studenter och företag ses som konsumenter och kunder och Hanken 
som en tillverkare och försäljare av tjänster. 

Ett brand spelar olika roller för konsumenter och tillverkare. Det är därför viktigt att brandet 
får en speciell betydelse för konsumenterna. Kunder upptäcker vilka brand som tillfredställer 
deras behov och vilka som inte gör det. Om kunder känner igen ett brand och har en viss 
kunskap om det finns det föga behov för att överväga andra när beslut tas. (Keller 2003:9,10; 
Aaker 1991:7) 

Själva termen branding är ett helhetsbegrepp som kan indelas i flera olika skolor (bland annat 
customer relationship management, total quality management och human resource 
management) och underkategorier. I denna arbetes teoretiska del kommer kategorierna brand 
value, brand equity och brand management granskas och genom att koppla ihop dessa tre 
skapas en bild av hur dessa tillsammans bildar brand value chain mangement. 

 

2.2 Brand Value 
 

Detta arbete bygger på brand value chain management. För att kunna förstå de processer som 
krävs för att kunna använda sig av och tolka hur processen av brand value chain management 
fungerar måste först själva termen brand value definieras. Brand value (värdet som ett brand 
innehåller) bygger på interna visioner om egen kärnkompetens och produktens speciella 
egenskaper.  

För att kunna leda ett företag eller i detta fall en organisation bör ledningen förstå vad som vill 
sägas med brandet och vilka värden det har. (Aaker 1991:84–85) Chernatony och Cottam 
(2008:13) tar i sin forskning upp att för att kunna skapa ett starkt brand value skall företaget 
koppla ihop företagets (i vårt fall organisationens) kultur och värderingar ihop med de värden 
företaget vill ha för sitt brand. Genom detta underlättas processen av att framföra brandet 
som något sammanhängande och enhetligt till kunden. Detta är avgörande för att kunna lyckas 
som tjänsteorganisation.  

Chernatony och Cottam (2008:15) påstår att organisationer som har en delad modell eller 
delat mönster av avskilda värderingar och trossatser, är bättre utrustade för att stöda sina 
arbetares förståelse för brandet. Dessa organisationer lyckas med stöd av denna förståelse ge 
brandet substans och inflytande över hur brandet skall ses och tolkas av kunder och 
konsumenter. 

Brand value skiljer sig från brand equity som tas upp i avsnitt 2.3 såtillvida att brand value i 
stor grad bestäms av vad konsumenten sätter för värde på brandet medan brand equity å sin 
sida bygger på faktiskt mervärde, det vill säga hur mycket mer konsumenten är beredd att 
betala för produkt eller tjänst A än B.  
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Att sätta värde på brand är ett koncept som funnits sedan början av 1990-talet, fastän brand 
sällan köps eller säljs skilt från andra företagstillgångar och därmed inte har någon lätt 
identifierbar marknad. Brand valuation5 är  på  grund  av  detta  mer  av  en  konst  än  en  exakt  
vetenskap och kräver därmed gott omdöme. (Birkin 1991:33 citerad i Taskinen 1996:29) För att 
skapa gott omdöme krävs det kunskap av ledningen även i andra ämnen än branding och 
marknadsföring för att kunna förstå vilka faktorer som krävs för att skapa brand value.  

Birkin (Birkin 1991:33 citerad i Taskinen 1996:29) tar upp att det behövs speciell kunskap inom 
följande områden: marknadsföring, bokföring, finans och juridik. De tre sistnämnda kommer 
dock inte att tas upp i detta arbete eftersom tyngdpunkten ligger i marknadsföring 

Eftersom denna avhandling koncentrerar sig på brand och marknadsföring samt ledarskap 
kommer i förstahand dessa två områden att undersökas i den empiriska delen av arbetet. Det 
är  dock  viktigt  att  komma  ihåg  huruvida  de  andra  områdena  spelat  roll  i  ledningens  val  av  
strategi för innehållet i Hankens brand value. 

Marknadsförarnas och forskarnas uppmärksamhet på brand härstammar från vår senkomna 
förståelse för den styrka som ett brand besitter. Ett brand som handlas på rätt sätt kan ha en 
stor påverkan. Det är i slutändan brandet som skapar kundlojalitet, inte en produkt eller ett 
företag. Produkter kan försvinna helt eller förändras genom tiden, företag i sin tur kan verka 
som massiva och dunkla väsen som kunder inte nödvändigtvis kan relatera till. Det är brandet 
som hela tiden finns i kundens liv som bär värde eftersom det är brandets uppgift att öka 
värde. (McCracken 1993:125; Thjømøe 2008:105–106,108–109) 

Äldre forskning kring branding har fokuserat på identifikation av brand image samt 
övervakning av de förändringar som sker kring denna image6. Nyare forskning i branding 
fokuserar i sin tur på två teman (Biel 1993:77): 

1. Ökning av brand equity 
2. Identifikation av de element som bygger ett brand och i sannolikhet påverkar 

konsumentbeteende samt hur dessa två inverkar på brand equity. 

Eftersom forskningen och litteraturen till största delen bygger på brand equity måste 
information om brand value skapas genom en balansgång för att förstå skillnaden med brand 
equity och bygga på förståelse för vad ”värde” är samt hur det kan skapas och ledas.  

För att kunna förstå meningen och värdet av ett brand diskuterar McCracken (1993:125,126) 
tre frågor: 

1. Vilka är de kulturella upfattningar som existerar i ett särskilt brand? 
2. Hur har brandet fått dessa meningar? 
3. Varför bryr konsumenterna sig om meningarna kring brandet?  

                                                             
5 Att ge ett brand värde och/eller hur ett brand utvärderas. 
6 Ordet image används i detta arbete eftersom bild, åsikt och vision alla kan relateras till denna term. 
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I den empiriska delen av detta arbete kommer det bland annat att studeras hur Hankens 
ledning ser på dessa frågor på hurdana svar som ledningen ger på dessa frågor.  Särskilt fråga 
nummer två kommer att vara under noggrann uppsikt eftersom brand value bygger till stor del 
på just dessa meningar som ett brand har och skapar.  

Alla dessa tre frågor är ytterst viktiga för att skapa teoretisk förståelse för en helhetsbild av 
brand value. Forskaren bör förstå den kulturella omgivning som företaget eller i vårt fall, 
organisationen, existerar och konkurrerar i. Fungerar Hanken i Vasa och Helsingfors 
annorlunda eftersom de kan tänkas ha olika kulturer, byggda av omgivning och 
arbetsmetoder? Detta är en fråga som måste tas i beaktande när ledningen vill bygga upp de 
delar som Hankens brand och brand value står för.  

De meningar som ett brand har kan byggas upp av ett flertal olika faktorer. Några meningar är 
ledningen medveten om men det finns en möjlighet att även ”osynliga faktorer” (så som 
upplevd kvalitet samt åsikter om utbildningen som skapas av studenter) hjälper till att bygga 
det  värde  som  existerar  i  och  omkring  det  brand  som  Hanken  har.  Det  går  inte  heller  att  
glömma konsumenterna eller kunderna och deras roll i brandet. En institution får inkomst 
genom antalet studerande, den forskning som bedrivs samt sålda kurser. För att kunna tävla 
med andra institutioner måste ledningen förstå vad det är i brandet som lockar till sig intresse 
och aktning. 

McCracken (1993:126) diskuterar dessa tre frågor ur en antropologisk7 synvinkel. Han påpekar 
att kulturella uppfattningar i stor del bygger på nationalitet, status och etnologi. Ett brand kan i 
enkelhet stå för såna saker som tradition, äkthet, entusiasm, renhet och så vidare. Dessa 
faktorer kan byggas av logotyp, färger, symboler eller brandets namn. 

Sättet  för  hur  betydelser  kommer  in  i  ett  brand  diskuteras  av  McCracken  (1993:126).  Han  
nämner att reklam och andra marknadsföringsprocesser skapar dessa betydelser och ger själva 
brandet en innebörd. Bra reklamföring lyckas med att fånga upp meningar från den kultur som 
företaget existerar i och att dessa meningar inkluderas i brandet.  

Problematiken med att använda sig av det antropologiska perspektivet i brand value är att 
forskaren endast ser på konsumenten och brandets samspel som meningsskapare vilket inte 
helt täcker det som brand value står för. Även McCracken (1991:129,130) erkänner att vi som 
forskare måste få mer information om brand samt att vi inte kan se på meningsskapande som 
brandets enda viktiga faktor.  

Till exempel tillägger Chernatony och Cottam (2008:13–14,17) att även organisationskulturen 
spelar en roll i skapandet av mening för brand. Detta eftersom den interna marknaden, det vill 
säga personalen, bygger genom sina värderingar och trossatser om organisationen en stor del 
av styrka och innebörd åt brandet. Därigenom skapas värde åt det brand som organisationen 
eller företaget står för. 

                                                             
7 Antropologi är en vetenskap som hör till filosofin Det är läran om människans natur och väsende samt 
beteende. 
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Chernatony och Cottam (2008:17) fortsätter diskussionen kring denna koppling genom att 
diskutera vikten av en organisationskulturs styrka som en stark faktor i skapandet av ett starkt 
och framgångsrikt brand. 

Ett exempel på en lyckad metod för att skapa anda/betydelse8 för ett brand är Marlboro. 
Företaget  har  använt  sig  av  ett  motiv  där  en ensam cowboy som är  mitt  i  ett  fantastiskt  och 
folktomt landskap röker Marlboros cigaretter. Genom denna marknadsföring har Marlboro 
lyckats binda tankar som frihet, tillfredsställelsen av ett hederligt arbete, känslan av att vara 
ute i det fria, frihet från industrialismen samt flera andra tankar till det brand som idag är 
Marlboros cigaretter. (McCracken 1993:126; Crainer 1999:54 ,55)  

Ett annat exempel var företags- eller organisationskulturens styrka hjälpt till att skapa ett 
starkt brand är företagen Coca-Cola och McDonald’s. Dessa har starka värdesystem som 
kommuniceras till arbetare. Ledningen i dessa företag (Hankinson & Hankinson 1999:137,141–
144,153) anser sig kunna diskutera med arbetare och lyckas därigenom stärka brandet och 
även  kunna  skapa  utveckling  av  brandet  och  dess  styrkor,  vilket  vore  svårare  om  en  
organisationskultur med klara och gemensamma värderingar och trossatser inte existerade.  

Frågan huruvida Hankens brand bör byggas upp av de associationer som härstammar från 
kulturen i den akademiska världen eller av den kultur som finns i näringslivet är väsentlig. Den 
empiriska delen av arbetet bör undersöka om en av dessa faktorer är värd mer än den andra 
eller om de betyder lika mycket då brand value skapas.  

Vad den tredje frågan, det vill säga varför konsumenter bryr sig om meningarna som finns 
kring brandet, beträffar skriver McCracken (1993:127) att konsumenter konstant ”bygger om” 
sin självbild beroende på den omvärld de lever i. För att kunna representera vad konsumenten 
står för behövs det metoder för att signalera hans tankevärld utåt. För detta behov använder 
man sig av brand och de meningar dessa brand står för. 

Kundens uppfattning av brand value och vilka faktorer som faktorer påverkar det värde som 
skapas i och runt brandet spelar en central roll i brand value chain management. (Keller 
2008:48-50; Aaker 1991:85) Eftersom syftet i detta arbete är att gå in på de metoder för brand 
value chain management som ledningen har och använder tas metoden om hur processen för 
värdeskapande sker med i diskussionen. Kundens bild av och syn på brand spelar sin del i det 
slutresultat som kallas brand value och på grund av detta diskuteras ämnet i detta arbete. 

För att kunna förstå hur brand value skapas och hur brand value chain management kan 
användas för att skapa värde för brandet måste forskaren ha en helhetsbild av kedjan över 
brandets värde, det vill säga ”the brand value chain”. Keller (2008:317) skriver att ”the brand 
value chain” är ett strukturerat sätt att förstå hur källor och resultat av brand equity 
utvärderas och det sätt på vilket marknadsaktiviteter skapar brand value. 

För att ge en visuell förklaring till hur brand value chain är uppbyggt kommer Kellers figur (figur 
2) om brand value chain-funktionerna och steg som bildar helheten att användas i detta 

                                                             
8 Här står anda och betydelse för engelska termen ”meaning” som kan översättas på flera sätt. 
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arbete.  Det  är  viktigt  att  notera  att  Keller  i  sin  text  inte  följer  samma  linearitet  som  visas  i  
figuren (Kellers text följer linjen: Market program investment -> Customer mind-set -> Market 
performance -> Shareholder value) (Figur 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: The Brand Value Chain. (Keller 2008:318)  

Keller (2008:317) menar att i grund och botten antar brand value chain-tankegången att hela 
processen för att skapa värde för brandet inleds genom att företaget investerar i ett 
marknadsföringsprogram riktat mot existerande och potentiella konsumenter. Detta kallas 
steg 1 (Marketing program investment). Det första steget följs av steg 2, att ta i beaktande de 
aktiviteter som påverkar konsumentens tankesätt – det som kunder vet om och känner för ett 
brand (Customer mind-set).  

Steg 3 påverkas av detta tankesätt som spridit sig över en bred grupp av kunder och skapar 
grunden för hur företaget presterar på marknaden (Market performance). Efter dessa tre steg 
så börjar steg 4 skapas, i vilket investeringssamfundet börjar se på marknadsprestationen och 
andra faktorer som kostnader för ersättning samt inköpspris vid anskaffning för att kunna 
utvärdera värde för aktieägare (Shareholder value) i generella termer samt värdet av ett visst 
brand. 

Som tidigare påpekats är det intressanta med Kellers tankegång, som är illustrerad i figur 2, att 
de fyra stegen i värdeskapande inte följer samma direkta linje som finns i figuren. Författarens 
tolkning av detta bygger på tanken att trots att The Brand Value Chain har en klar linje i 
illustrerat format är funktionerna, eller stegen som Keller (2008:317) kallar dem, i stor grad 
interaktiva med varandra och därmed skapas brand value igenom samspelet mellan de olika 
faserna.  
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I  figur  2  på  ses  även  tre  multipliers-faktorer. Dessa består av program quality, marketplace 
conditions och investor sentiment. Program quality är tankesättet att den förmåga som 
marknadsföringsprogrammet har för att påverka konsumentens tankesätt (consumer mind-set) 
i högsta grad beror på dess kvalitetsnivå. Marketplace conditions, det vill säga förhållandena 
på marknaden, påverkar kedjan genom faktorer som bryr sig om mer än den individuella 
kunden och i stället ser på hela marknaden som en helhet.  

Ett exempel på detta är konkurrensöverlägsenhet – en fråga om hur effektiva konkurrenternas 
marknadsföringsinvesteringar är inom tävlande brand. Den sista faktorn, åsikterna hos 
investerare (investor sentiment), bygger till stor del på ekonomiska förväntningar såsom 
företagets tillväxtspotential, brandets sårbarhet, brandportfolio, med mera. (Keller 2008:320–
322) 

Arbetet grundar sig på Hanken, en organisation som finansieras av staten och till en del av 
näringslivet (genom kurser och seminarer). Följaktligen kommer brand value och brand value 
chain omformas så att processen får distans till ett ”rent ekonomiskt” företagslandskap och 
därmed kommer inte investerares eller aktieägares syn på värde behandlas på djupare nivå. 
För att kunna analysera och tolka brand value chain management bör därför Kellers modell 
(figur 2) omformas så att stegen i skapandet av brandvärde passar in i en akademisk 
organisation. 

I detta arbete görs en omarbetning av Kellers figur (figur 2) så att det blir en kedja som bättre 
passar in i den akademiska kretsen. Därtill skall denna omarbetade version bättre gå ihop med 
arbetets syfte, det vill säga rektorn och prorektorerna ses som ledare som dock är bundna av 
prefekter och professorer. Detta på grund av att prefekterna och professorerna har en 
inverkan på innehållet i kurserna det är just detta som till stor del bygger upp Hankens 
brandvärde. 

Figur 3; Kellers brand value chain i en ”akademisk organisation” kommer att följa en linjär 
tankegång i själva stegen och därför se annorlunda ut än den ursprungliga figuren. Eftersom en 
akademisk organisation har andra kriterier än ett tillverknings- eller försäljningsföretag måste 
dessa tas i beaktande i skapandet av en modell för hur brand value chain management 
fungerar i en organisation vars grundsyfte inte är att tillverka eller sälja varor utan att i stället 
skapa individer som kan bistå olika organisationer med den kunskap som de lärt sig i skolan. 

För att ge en visuell förklaring till hur brand value chain är uppbyggt i en akademisk 
organisation presenteras nu en omarbetning av Kellers figur (figur 2) om brand value chain-
funktionerna och steg som bildar helheten. Denna modell betecknas som figur 3 i detta arbete. 
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Figur 3: Brand Value Chain i en akademisk organisation. (Keller 2008:318; egen bearbetning) 

Denna figur följer samma tankegång som Keller (2008:317) nämner, att brand value chain 
management bygger på att skapa värde åt brandet genom existerande och potentiella 
konsumenter. För att kunna skapa detta värde bör dock de interna processerna fungera. Det 
första steget i att skapa brand value bygger på hur rektorn och prorektorerna fungerar som 
ledare och på vilka metoder de använder för att kommunicera och föra vidare de visioner som 
finns om Hanken, både som brand och som de värden som brandet skall besitta.  

För att kunna sprida värderingarna och visionerna skall en ledare planera interna 
marknadsföringsprogram som understöder den vision som finns om brandet samt genom sitt 
ledarskap styra de interna relationerna med prefekter och professorer för att kunna skapa 
externa relationer till Hanken från konsumenters (studerande och näringsliv) sida. Ett av de 
verktyg rektorn eller prorektorerna kan använda är att skapa en företagsfilosofi och -kultur 
eller utveckla den om en redan existerar. Detta därför att prefekter och professorer skall känna 
sig bundna till organisationen och brandet Hanken. (Hankinson & Hankinson 1999:136–137)  

Hankinson och Hankinson (1999:151–152) kommer i sin forskning till slutsatsen att ledare som 
kan hålla sig ”ovanför informationsflödet” och därmed lyckas ge befintlig, aktuell och korrekt 
information till sina arbetare har en lättare uppgift i att binda arbetare till företagsfilosofin, 
eller  i  vårt  fall  organisationskulturen.  King  och  Grace  (2008:358–359)  diskuterar  vikten  av  
internal branding, det vill säga rollen som arbetare spelar i uppbyggnaden av företagets brand. 
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Det är således inte endast externt inflytande – det vill säga näringslivet och studenterna – som 
bygger upp brandet utan även de anställda, det vill säga prefekter och professorer, som spelar 
stor roll i skapandet av brand och brand value. 

King och Grace (2008:359) studerade vilken effekt just internt orienterade initiativ (från 
ledningen) har på organisationens humankapital och därmed också inverkan på 
organisationens brand, något som tas upp även i den omarbetade modellen i figur 3.  

Själva kommunikationen i värdekedjan går mot två håll. I det andra steget av värdeskapandes 
stadier förs diskussion med prefekterna som har åsikter för eller emot visionerna som rektorn 
vill binda till brandet. Prefekternas band till konsumenterna, professorerna och till rektorn 
kommer  negativt  eller  positivt  att  påverka  det  brand  value  som  Hanken  bör  besitta  och  
därmed skapa aktivitet som antingen stöder visionen om brand value eller motarbetar den.  

Det är viktigt att människor innehar kunskap och erfarenheter och dessa två egenskaper är av 
markant ekonomiskt värde för organisationer. Detta eftersom kunskap, färdigheter och 
erfarenheter bland annat ökar produktivitet och dessutom representerar de anställda ett 
kapital som är för värdefullt för att förlora (King & Grace 2008:359).  

King och Grace (2008:359) tar upp att organisationer måste skapa en omgivning som stöder 
det intellektuella kapitalet genom effektiv vidarebefordran av kunskap. Hankinson och 
Hankinson (1999:152) är av den åsikten att ledare för starka och framgångsrika brand har som 
gemensam nämnare att dessa har bra relationer till arbetare och uppmuntrar till öppen 
diskussion (till och med argument), utbyte av information och grupparbete för att lyckas skapa 
en stark företagskultur och starka band till företag och brand. Detta argument stöds även i 
Kings och Graces (2008:359–360,370) forskning i vilken författarna nämner att brist i 
kommunikation kan leda till förlorad kunskap och minskad bindning av personalen till brandet. 
Också  Türk  (2008:41)  tar  upp  att  det  är  viktigt  för  företag  och  organisationer,  speciellt  
universitet att göra sitt yttersta för att behålla bra arbetare. Detta kan göras genom att fästa 
uppmärksamhet vid arbetarnas motivation och vid det faktum att arbetarna är nöjda med sin 
arbetsplats.  

Professorerna, som fungerar i egenskap av en multiplikator i figur 3, är oftast likvärdiga med 
prefekterna i utbildning och kunskap och kan därmed ha starka åsikter då prefekter försöker 
påverka deras visioner om vad Hankens brand value egentligen är. Eftersom professorer kan 
ha expertkunskap och starka kopplingar till näringslivet påverkas de i hög grad av externa 
relationer i skapandet av sin åsikt om Hankens brand value och vilka åtgärder som bör tas för 
att kunna stärka brandet.  

De starka kopplingarna till studenter och näringsliv samt den existerande expertiskunskapen 
påverkar i viss grad attityden till prefekterna, rektorn och prorektorerna vad beträffar frågor 
om hur Hankens brandvärde egentligen bör byggas upp och kan därmed skapa stark 
motsträvighet till nytänkande som Chapleo (2007:29) påstår om brandbyggande i 
universiteter.  
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Chapleo (2007:29,30) hävdar att universitet har problem just med att det finns motstånd mot 
förändringar i tankesätt och mot förhållandet till universitetet och dess brand som 
kommersiella värden. 

Bunzel (2007:152) påpekar också att universitet inte längre är utbildningsorganisationer utan 
mer lika företag och bör därför fungera som sådana. Bunzel (2007:153) fortsätter med att 
påpeka att dilemmat som högskolor och universitet står inför är namnkännedom. Det finns en 
stor risk för att konsumenter helt enkelt inte känner till högskolan eller universitetet. För att 
åtgärda detta bör det satsas på brandet och marknadsföringen av det..  

Steg 3, prestanda på marknaden bygger i största grad på mötet mellan två världar: det brand 
value som skapas av de interna processerna mellan rektorn, prorektorerna, prefekterna och 
professorerna samt den externa visionen som skapas av konsumenterna. Det vill säga 
studenters syn på utbildningens kvalité och matnyttighet samt näringslivets åsikt om 
ekonomer utexaminerade från Hanken som arbetare och nivån på utbildning som Hanken 
erbjuder. Dessa externa faktorer kommer att diskuteras mer djupgående under steg fyra: 
konsumentens tankesätt.  

Prestandan på marknaden påverkas inte bara av dessa två olika synsätt utan också av hur 
Hanken förhåller sig till andra högskolor och universitet, vilket bygger på flera faktorer förutom 
direkt påverkan av rektorn, prefekterna och professorerna. Till dessa hör 
marknadsförhållanden, det vill säga hur populärt det är med vissa studieinriktningar, samt 
antalet potentiella konsumenter (studenter).  

Förhållandena bygger även på hur Hanken kan reagera på den konkurrens som skapas av 
andra högskolor, universitet och näringsliv samt konsumentens profil som bygger på vad som 
studerande vill ha från sin utbildning, vilka skolor som anses lämpligast för att uppnå den 
studerandes möjliga önskemål om karriär samt hur näringslivet ser på arbetskvaliteten och 
kunskapsnivån som nyutexaminerade hankeiter besitter. Detta har sin grund i 
programkvaliteten som kommer att diskuteras senare i detta arbete. 

I steg fyra av värdeskapandes stadier bygger brandets värde på konsumentens tankesätt. Hit 
hör de redan tidigare nämnda åsikter och antaganden som konsumenter har om vad Hanken 
är och var organisationen positionerar sig i jämförelse med andra högskolor på nationell nivå. 
Eftersom brand value byggs mycket av vad för image9 Hanken har i konsumentens tankevärld, 
hur lönsamt det är för studenter att satsa på en utbildning i Hanken och hur olika företag i 
näringslivet gagnas av att anställa en Hankeit eller att på annat sätt samarbeta med Hanken.  

Denna image byggs upp av rationella faktorer som studenters prestationer på 
arbetsmarknaden, nivån och kvaliteten på forskning som utförs på Hanken.  Förutom de 
rationella faktorerna påverkas tankesätt också av känslor, om företagsledaren eller 
företagaren själv är hankenalumn, hur tidigare eller nuvarande anställda har presterat i 

                                                             
9 Med image hänvisas till de bilder och symboliska värden som Hanken innehar i konsumentens 
tankevärld. 
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företaget, om potentiella studerande från förr känner någon hankeit samt av hur Hanken 
framställs i media. 

Konsumentens tankar påverkas starkt även av det som är ”den andra multiplikatorn”, 
programkvalitet. Programkvalitet byggs upp av professorer (och prefekter när de fungerar i 
egenskap av lärare) i och med att expertkunskapen och de kopplingar de har till näringslivet 
påverkar hur själva utbildningen uppfattas. Faktorer som klarhet10, relevans11  samt  hur  
förenlig12  själva utbildningen är.  

Uppfattning om programkvalitén visar huruvida ledningens vision av vad Hankens Brand value 
är enligt ledaren förverkligats och stannat intakt vad gäller att påverka konsumentens 
tankesätt över Hanken och dess brand samt huruvida prestandan på marknaden kan ökas. De 
slutliga tankesätten hos konsumenterna kommer antingen genast eller efter en tidsperiod att 
påverka Hankens brand value genom feedback och word of mouth (Eng.). Dessa kan användas 
för att förbättra prestanda på marknaden och förbättra Hankens position jämfört med 
konkurrenter, det vill säga andra nationella högskolor. 

Det  är  viktigt  att  påpeka  att  trots  modellen  i  figur  3  har  klara  steg  och  multiplikatorer  är  
modellen inte byggd av statiska processer utan i stället bygger den på informationsprocesser 
och åsikter som går fram och tillbaka längs kedjan beroende på hur ledningen väljer att 
handskas med brand value chain management som ett verktyg. För att få förståelse för och 
insyn i huruvida Hankens ledning, det vill säga rektorn (i detta fall igenom prorektorn) och 
prefekterna, fungerar dag för dag skall fysiska aktioner över vad som görs, vad som kan 
förbättras och hur Hankens brand value ses i de tre fösta stegen av figur 3 studeras. 

Eftersom modellen bygger på dynamiska faktorer och påverkan från alla steg och samspelet 
mellan dessa bör brand value chain management tolkas och analyseras som hela figurens 
delmoment som bildar beslutsfattande för brand value chain management. 

Det är dock viktigt att notera att fastän alla processer spelar en likartad roll i brand value chain 
management kan i korthet sägas att brand value finns och skapas i största del då 
konsumentens tankesätt (steg fyra), det vill säga ”den mentala bilden” man har över ett brand, 
påverkas av kopplingen konsumenten har till Hankens brand equity ”hur mycket mera är man 
beredd att satsa på Hanken som läroanstalt eller samarbetspartner gentemot andra universitet 
eller högskolor”. Dessa tillsammans med multiplikatorn programkvalitet skapar en word of 
mouth som i sin tur har stor effekt på steg tre, prestanda på marknaden. 

Efter att ha diskuterat värdekedjan och de processer som har sin gång i brand value chain 
management (figur 3), bör det nämnas att en stor del av brand value bygs av brandets 
ekonomiska tillgångar: brand equity. Detta arbete tar hänsyn till vikten av brand equity men 
ser det dock som endast en del av helhetsprocessen brand value chain management. Brand 

                                                             
10 Hur lätt det är att förstå innehållet av utbildningen. 
11 Vad i första hand studenter och i andra hand näringslivet har för uppfattning om matnyttigheten av 
det som lärs ut. 
12 Anpassningsbarhet till annan utbildning och till studier över huvud taget. 
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equity byggs i det tredje steget av figur 3, Prestanda på marknaden, eftersom de tillgångar 
Hanken har kan ökas genom ökad investering från näringslivet. Denna ökade investering i sin 
tur  bygger  på  det  att  Hanken  ses  som  ett  starkt  brand  och  är  därmed  något  näringslivet  vill  
investera i genom att köpa seminarier, kurser, forskning eller expertkunskap. 

 

2.3 Brand equity 
 

Diskussionen kring och vikten av brand equity har blivit livligare sedan konceptet föddes på 
1980-talet. (Aaker & Biel 1993:1) (Keller 2008:37) The Marketing Science Institute, ett 
konsortium på över femtio ledande firmor anser att brand equity är prioriterat inom dess 
forskning. (Aaker & Biel 1993:1) Detta betyder att de faktorer som bygger brand equity bör tas 
upp i diskussion för att förstå hur dessa påverkar det brand value organisationen har. 
Visserligen bygger brand equity mycket på själva brandets ekonomiska värde på marknaden, 
men det finns också andra viktiga delar som till större grad bör tas i beaktande i samspelet 
mellan brand equity och brand value. 

I grund och botten är branding den process som används för att ge produkter och tjänster den 
makt som brand equity besitter. (Keller 2008:37) För att kunna skapa makt bör ledningen 
förstå denna styrka för att kunna använda brand value tillsammans med brand equity. Arbetet 
kommer att undersöka huruvida Hankens ledning kan skilja dessa två termer åt och vilka 
processer som används för att ta ut styrkan i brand equity och omvandla denna styrka till 
brand value.  

Det finns en allmän överenskommelse om att brand, eller i alla fall vissa av branden, har en 
image (som är  en stor  del  av  det  vi  ser  som helheten brand equity).  Problem uppstår  dock i  
diskussionen om vad en image är, hur denna skapas, hur den mäts samt vad en image är värd. 
(Biel 1993:67) 

Faircloth  et.  al  (2001:  61)  tar  upp  brand  equity  som  en  faktor  som  representerar  partiskt  
beteende av en konsument gentemot en brandad produkt jämfört med en icke-brandad 
produkt. Detta partiska beteende bygger på motsvarande resultat som Raggio och Leone 
(2008: 381) diskuterar i sin forskning om hur vissa starka brand kan föredras och ses som 
”bättre” av konsumenter.  

Aaker (1991:15,17) i sin tur påpekar att brand equity är de samlade tillgångar som är kopplade 
till  ett  brand,  ett  namn  eller  en  symbol.  Han  fortsätter  med  att  de  tillgångar  och  
ansvarskyldigheter13 som skapar brand equity kan variera beroende på kontext, men att dessa 
faktorer kan bli grupperade i fem olika faktorer: Brand loyalty, name awareness, percieved 
quality, brand associations och other proprietary brand assets.  

                                                             
13 Här står ordet ansvarsskyldighet som en översättning åt termen liability. Trots att detta inte är en helt 
korrekt översättning av begreppet kommer det närmast det som Aaker (1991:15,17) syftar till.  
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En  egen  översättning  av  dessa  beskriver  termerna  samt  ger  dem  en  mening.  Brand loyalty, 
eller lojalitet till ett brand, fungerar enligt idén om att det är billigare att behålla gamla kunder 
än att skaffa nya. Därför bör företaget satsa på att skapa en relation med kunden som får 
denne att föredra14 företagets produkt över konkurrenten. Name awareness bygger i sin tur på 
att göra brandet och dess namn till för kunden bekanta begrepp. Det är ytterst viktigt att skapa 
kännedom för ett märkesnamn för att kunna konkurrera på marknaden. Okända brand har 
liten chans att slå sig in i konkurrensen. (Aaker 1991:19,27,28) 

Perceived quality syftar på det som påverkar kundens beslut och lojalitet till  ett brand, det är 
helt enkelt den nivå av kvalitet som kunden förväntar sig få av ett visst brand. (Aaker 1991:19) 
Brand associations i sin tur är de anknytningar som kunden gör när han hör ett namn på ett 
brand,  eller  ser  en  symbol.  Ett  praktiskt  exempel  av  detta  kan  ges  med  att  clownen  Ronald  
McDonald kopplas till företaget McDonald’s och ger därmed positiva attityder och känslor 
gentemot företaget.(Aaker 1991:20–21)  

Other proprietary brand assets representerar patentskyddade tillgångar och dessa kan 
exempelvis vara varumärken. Man skyddar dessa tillgångar för att ha en metod för att särskilja 
sin produkt eller tjänst från konkurrenternas. (Aaker 1991:21,28,29)  

Svenska handelshögskolans studentkår registrerade termen ”hankeit” som ett varumärke år 
2006  (Online:  ”Hankeit”  is  a  registered  trademark  since  2006),  vilket  visar  att  inte  endast  
Hanken är skyddat utan att man velat skydda den term som beskriver en studerande på 
Hanken. Detta skydd hjälper att skapa den tidigare nämnda ”brand awareness”-kategorin av 
brand equity. 

Principerna som litteraturen tar upp, branding, brand value och brand equity kring produkter 
kan likväl användas för tjänster, eftersom Hanken är en organisation som arbetar med 
utbildning eller ”en producent av tjänster”. Själva utbildningen och det som 
magisterstuderande bör kunna prestera på basis av sin utbildning kan ses som det löfte som 
brandet Hanken ger. 

För att förstå hur man skall leda brand value och vad som krävs för att skapa detta måste 
betydelsen av termerna brand value och brand equity15 skiljas åt. Dessa två termer är 
visserligen relaterade och starkt sammanbundna men har sina egna betydelser och teorier 
vilka skapat tudelningen av brand value och brand equity. 

Brand equity i all enkelhet, tar upp sådana faktorer som ekonomiskt (monetärt) värde som 
bildas utanför och överskrider de fysiska tillgångarna kring tillverkning eller anskaffande. (Biel 
1993:69) (Keller 2008:37,38) Det är viktigt att redan i detta skede nämna det faktum att brand 
equity är ett koncept utvecklat av finansvärlden, vilket betyder att omtolkning av idéer och 
teorier måste göras för att anpassa dess betydelse till marknadsföring. (Biel 1993:69)  

                                                             
14 Föredra står för engelska termen prefer. 
15 Brand equity står för de materiella värden ett brand har, monetära och icke-monetära. 



24 
 

Det är dock viktigt att ta upp att namnkännedom och profil kan skapa brand equity trots att 
konsumenten bestämmer sig för att inte anskaffa (köpa) produkten eller tjänsten. Som ett 
exempel på detta nämner Raggio och Leone (2008:381) i sin forskning att trots att ett företag 
har ett känt namn och representerar endast en liten del av marknaden kan dess brand equity 
vara  starkt.  Ett  exempel  på detta  är  brandet  Rolex,  Raggio  och Leone (2008:381)  frågade en 
liten grupp av doktorsstuderanden om de a) ansåg att Rolex brand var starkt och b) om dessa 
ägde eller planerade att köpa en Rolex. Dessa studerande ansåg att Rolex brand är starkt men 
trots detta ägde ingen av dem en Rolex och de hade heller inga planer på att köpa en (Raggio 
och Leone (2008:381).  

För att förenkla detta arbete forskades det inte så starkt i hur brand kan ha värde och vara 
starka fast vissa konsumenter/kunder inte tänker skaffa produkter eller tjänster av detta 
brand. Istället forskade jag i vad brand equity är och hur det fungerar. Denna metod innebär 
att undersöka en konsument/kund (eller flera konsumenter/kunder) som är redo att betala för 
en  produkt  eller  tjänst  av  ett  visst  brand  i  stället  för  att  ens  överväga  en  identisk  men  icke-
brandad version av samma tjänst/produkt. (Biel 1993:69) 

I Hankens fall gäller det att fånga intresse och respekt för organisationen hos både studenter 
(existerande och potentiella) samt näringslivet (samarbetspartners, köpare av tjänster, 
potentiella kunder samt framtida arbetsgivare åt studenter) så att Hankens brand equity blir så 
högt som möjligt. Genom att öka sitt brand equity kan organisationen förstärka sitt brand och 
därmed få högre plats i högskolors positionering vad beträffar konsumenters tankegångar. 

Vad gäller skapandet av starka brand förklarar Biel (1993:70) att flera attribut används för att 
karaktärisera starka brand. Det krävs respekt för produkten, att brandet väcker ett flertal 
starka associationer, visuella bilder, hög grad av kom-i-håg. Starka brand har oftast stor 
marknadsandel, men detta är inte vad som skiljer starka och svaga brand från varann. Keller 
(2008:30) påpekar att även starka brand, oavsett hur bra de ligger till är sårbara och känsliga 
för dålig brand management16. 

 

2.4 Brand management 
 

Management, eller ledning som det heter på svenska, är en omfattande process. Adair 
(2004:42) påpekar att beslutsfattande, ledarskap och kommunikation är de tre högsta attribut 
som en manager17 behöver. Beslutsfattande är något som byggs upp i en process av tänkande 
och som manager måste man ”tänka så att det göt ont”. Själva processen att fatta beslut siktar 
mot  att  nå  ett  mål  och  den  grundar  sig  på  faktorer  som  berör  en  handlingsplan,  som  

                                                             
16 Brand management står för metoderna som används i ledarskap för att styra ett brand samt för hur 
ett brand omhändertas generellt. Eftersom termen är mer täckande än brandledarskap, kommer termen 
brand management att användas i detta arbete. 
17 Med termen manager avses här en ledare, chef, administratör eller generellt sett den som 
kontrollerar och styr organisationen/företaget. 



25 
 

exempelvis hur, vart, var, vad och när. Dessa beslut skall även överkomma hinder och lösa 
problem som kan uppstå. 

Ledarskap i sin tur bygger på att ge anvisningar och inspiration, föregå som exempel och 
generellt sett göra mer än bara den egna uppgiften, i vilken man endast försöker uppnå de mål 
som satts ut av någon annan. Kommunikation i sin tur är den faktor som visar ledarens 
förmåga att kunna interagera, både verbalt och icke verbalt, med sina anställda och 
medarbetare. För att kunna leda på ett effektivt sätt måste försäkras att man förstår och blir 
förstådd i sin omgivning. (Adair 2004:119,178) 

Förutom beslutsfattande, ledarskap och kommunikation krävs det strategier för en lyckad 
brand management. Trots att ledare eller en ledarskapsgrupp förstår och tar i beaktande de 
fyra ovanstående faktorerna finns det ett flertal olika händelser som påverkar frågan om brand 
management. Ett ord eller en mening som sagts utan tanke kan ha en snöbollseffekt18 och bli 
något oväntat i för- eller nackdel för organisationen och brandet oavsett om detta hänt internt 
i organisationen eller externt bland näringsliv och studerande. 

Det finns flera böcker om och syner på ledarskap och ledarskapsbeslut. (Aaker & McLoughlin 
2008; Adair 2004; Topping 2002) För att behålla detta arbete koncist och skapa en röd tråd har 
källitteratur som berör brand management, brand equity management och value chain 
management använts. 

För att kunna leda brand value genom den hierarkiska kedjan måste ledningen förstå vad 
brand management är och vad som krävs för lyckad brand management. För att kunna förstå 
vad som bör göras är det lika viktigt att förstå vad som inte skall göras. För att undvika missar I 
beslutsprocessen beskriver Keller (2008:642) ”the seven deadly sins of brand management” i 
figur 4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Seven deadly sins of Brand Management. (Keller 2008:643)  

Keller talar I sju punkter om misslyckanden och brister som ledningen kan göra eller råka ut 
för. De två första punkterna diskuterar hur viktigt det är att både förstå vad brandet betyder 
för en kund och hur denne känner för och tänker om det existerande brandet. Att leva upp till 

                                                             
18 Snöbollseffekt hänvisar till hur något relativt irrelevant i högsta grad kan bli relevant när det går 
igenom hierarkin. 

1. Failure to fully understand the meaning of the brand 

2. Failure to live up to the brand promise 

3. Failure to adequately support the brand 

4. Failure to be patient with the brand 

5. Failure to adequately control the brand 

6. Failure to properly balance consistency and change with the brand 

7. Failure to understand the complexity of brand equity measurement and management 
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det löfte som ges av ett brand är lika viktigt som själva meningen hos brandet. Om man gör ett 
löfte, till exempel att brandet står för hög klass, måste processerna kring brandet vara av 
högsta kvalitet. (Keller 2008:642,643) 

Dessa två  punkter  kommer vara  av  stor  vikt  för  Hankens ledning.  Arbetet  vill  ta  reda på hur  
ledningen förstår Hanken som ett brand samt hurudant arbete som görs för att Hanken skall 
uppfylla det löfte som bland annat att vara EQUIS-ackrediterad bär med sig. Hur tolkar 
ledningen att Hankens brand fått sin nuvarande mening bland näringsliv och studenter samt 
hur positionerar sig Hanken som brand bland de nationella högskolorna. I all enkelhet: ”vad är 
det som gör Hanken till Hanken?”. Denna tankegång påverkar starkt de arbetsmetoder som 
ledningen använder för att spegla sin vision över Hanken som brand och det brand value som 
organisationen bör besitta. 

Punkterna tre, fyra och fem tar upp vikten med att bestyrka och stöda brandet, visa tålamod 
med brandet samt ha tillräcklig kontroll över brandet. Om ledningen inte förstår vilka 
processer som krävs för att skapa och behålla brand value samt de kostnader som krävs för att 
kunna upprätthålla brandet kommer ett brand att försvagas.  

Saknar man därtill tålamod för att bygga upp ett brand från grunden kommer skapandet av 
brand value att misslyckas, eftersom det krävs långsiktigt arbete för att kunna få 
uppmärksamhet för och medvetenhet om ett brand samt de värden den ger kundens 
tankeprocesser. En lika viktig del utgörs av att i tillräcklig utsträckning upprätthålla kontroll 
över brandet.  

För att kunna ha starkt brand value måste varje anställd i företaget ha förståelse för vad som 
skapar värde för brandet samt vilka tillgångar som är förknippade med dessa värden. I lika stor 
grad måste företagets handlingar och verksamhet reflektera det man vill att företaget och dess 
brand ska stå för. (Keller 2008:643) 

Av dessa punkter kommer frågeställningen kring ledningens aktioner och arbetsprocesser att 
stå i fokus. Hur kontrolleras Hankens brand, både kort- och långsiktigt, samt vilka metoder 
används för att brandet Hanken skall behålla sin styrka och om möjligt bli ännu starkare? 

Slutligen behandlas vikten av att kunna balansera ändringar med att vara konsekvent samt 
vikten i att förstå den komplexitet som brand management och mätning av brand equity 
besitter.  I försök att förnya brandet och hålla det fräscht skall marknadsföringen hållas 
konsekvent, ledningen kan göra misstaget att antingen inte ändra på brand portfolion 
eftersom begäran att vara konsekvent överskrider sin egentliga funktion som 
marknadsföringsaktivitet till något som påverkar brandet. Ett annat potentiellt misstag kan 
vara att ändra på aktiviteterna samtidigt som man försöker förnya brandet vilket leder till att 
brandet blir för rörligt och ogenomtänkt. (Keller 2008:643) 

Eftersom Hanken bytte sin logotyp och sina mallar i år, kommer frågorna i den empiriska delen 
av detta arbete beröra varför dessa ändringar har gjorts och huruvida de fungerar som en del 
av planen att förbättra Hankens brand value.   
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3. Undersökningens uppläggning och genomförande 
 

Som utgångspunkt för undersökningen skall det tas i beaktande att det finns ett problem som 
bör lösas för att kunna skapa utgångspunkt för ett eller flera beslut. Problemet i sig självt 
behöver varken vara problematiskt eller komplicerat utan kan vara något forskaren är 
intresserad av och som denne vill undersöka för att få ytterligare information kring. Forskning i 
form av begrepp omfattar all verksamhet utförd på ett systematiskt vis. Den är inriktad på att 
ta fram nya kunskaper och insikter. Planering är en av de viktigaste delarna av själva arbetet 
eftersom det i detta skede bestäms hur man skall gå till väga gällande vem och vad som skall 
undersökas. (Dahmström 2000:15; Patel & Davidson 1994:7; Befring 1994:9) 

 

3.1 Val av forskningsansats 
 

Valet av ansats i en vetenskaplig undersökning kan variera beroende på problemformulering 
och syfte. Forskningen kan bedrivas på tre olika sätt: induktion, deduktion och abduktion. 
(Arbnor & Bjerke 1994:108; Wallén 1996: 44) Wallén (1996:48) tar upp induktion och 
deduktion som de två vanligaste forskningsansatserna i samband med forskningsarbete. 
Abduktion i sin tur fungerar lite som ett ”mellanting” som hamnar mellan de två ovanstående. 

Den vetenskapliga forskningsansats som utgår från empirin kallas induktion. Genom att 
använda sig av denna ansats närmar sig forskaren empirin med så lite teoretisk förkunskap 
som möjligt. Empirin jämförs sedan med den befintliga teorin efter att forskaren genomfört 
studier av forskningsobjektet utan att ha använt sig av denna förkunskap. Teorin skapas 
utgående av empiriska datas bearbetning och analys. (Patel & Davidson 1994:21) 

Denna pro-gradu avhandling kommer att använda sig av en abduktiv forskningsansats, 
eftersom forskaren växlar mellan teoretisk kunskap om ämnet brand value chain management 
och den data som samlas i empirin. 

Den abduktiva forskningen använder teorin som ledtråd för att klargöra det som sker i 
verkligheten. Om man samlar in material innan man bekantat sig med teorin kan det visa sig 
vara svårt att hitta en teori som passar ihop med de iakttagelser man gjort (Menzies: 1996: 1, 
5) 

Det deduktiva arbetssättet i sin tur kan kännetecknas av att slutsatser dras utifrån allmänna 
principer och befintliga teorier. Forskaren använder den redan befintliga teorin för att kunna 
härleda hypoteser vilka prövas empiriskt i det aktuella fallet.  

Forskaren tar helt enkelt den allmänna teori och skapar med hjälp av denna hypoteser som 
sedan kan prövas i ett specifikt fall. Den redan befintliga teorin hjälper forskaren att välja 
vilken information som bör samlas in, hur denna information skall tolkas samt hur resultaten 
skall relateras till den redan befintliga teorin. (Patel & Davidsson 1994:21) Kritik som riktas mot 



28 
 

deduktion tas upp av Johansson Lindfors (1993:56,57), som påpekar att det finns risk för att 
verkligheten som utvecklats utgående ifrån iakttagelserna inte passar ihop med den verklighet 
som  skall  beskrivas  eftersom  man  exempelvis  inte  känner  till  verkligheten  som  teorin  
beskriver. 

Om forskaren utgår från empirisk data men väljer att inte neka redan existerande teorier kallas 
forskningsansatsen abduktion. (Alvesson & Sköldberg 1994:42) Denna form av 
forskningsansats kräver mycket erfarenhet från forskaren eftersom denne måste gå från 
teoretisk referensram till empiri och sedan tillbaka till teorin. (Johansson Lindfors 1993:59) 

 

3.2 Val av forskningsmetod 
 

Eftersom forskaren kan använda två olika forskningsmetoder vid insamlingen, analysen och 
tolkningen av data skall man se på de karakteristika som datan har för att uppdela den i 
kvalitativ eller kvantitativ data. (Seymour 1992:36) Själva problemområdet i forskningen avgör 
forskningsmetoden; verbal, djupgående forskning renderar i användning av den kvalitativa 
metoden medan en forskning grundad på statistiska analysmetoder och stor mängd insamlad 
data innebär användning av den kvantitativa metoden. (Patel & Davidson 1994:12) 

Eftersom den kvalitativa metoden går ut på att intervjua (oftast) och bygger på att samla 
information som går in på djupet av ett problem eller problemområde (Svensson & Starrin 
1996:5–7; Patel & Davidson 1994:12,13), kommer detta arbete att använda sig av kvalitativa 
metoden för att bäst kunna få insyn i hur brand value chain management går till och sköts av 
Hankens ledning.   

 

3.3 Insamling av data 
 

Det finns flera möjliga metoder för forskaren att samla in data. Bland dessa kan observation, 
intervju,  analys  av  texter  och  experiment  nämnas  (Svensson  &  Starrin  1996:3,5–7;  Arbnor  &  
Bjerke 1994:242,243).  

Detta arbete kommer att använda sig av en kvalitativ djupintervju med prorektorn som 
informant och representant för Hankens ledning i Helsingfors och Vasa. Eftersom arbetet 
grundar sig på att analysera vilka faktorer som bygger upp brand value i brandet ”Hanken” och 
hur brand value management-processen sker i vardagen för att upprätthålla det värde som 
organisationen har i och kring sitt brand. Arbnor och Bjerke (1994:242,243) påpekar att 
intervjuer är en vanlig teknik att samla in information på. De nämner fyra olika typer av 
intervjuer: telefonintervjuer, postenkäter, gruppenkäter och personliga intervjuer. 
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Arbetsmetoden går ut på att först göra en djupintervju med prorektorn i Vasa angående 
organisationen Hanken och dess brand samt att skapa en förståelse för huruvida brand value 
chain management används som en arbetsmetod.  

Eftersom skribenten vill samla in så mycket information och material som möjligt för att kunna 
göra en grundlig analys kommer frågorna att vara öppna men styrda till den grad att svaren 
behandlar branding, brand value, brand equity och brand value chain management vid 
Hanken.  

Genom att använda sig av en personlig intervju förmår skribenten framföra den intervjuade 
individens subjektiva verklighet genom hans upplevelser. Baserad på svaren från denna 
intervju kommer en allmän enkät till prefekter, professorer, överassistenter och lektorer i Vasa 
Hanken att skapas.   

Kumar (2005:286) påpekar att eftersom tjänsteleverantörer oftast är medvetna om och 
uppmärksamma på de styrkor och svagheter som finns, är det ytterst nyttigt att intervjua 
dessa och på så sätt få ovärderlig information. 

Detta eftersom syftet med kvalitativa undersökningar (intervjuer) är att tillgodogöra sig en 
djupare kunskap om ett ämne eller problemområde i stället för den fragmentiserade kunskap 
som fås genom kvantitativa forskningar. (Kumar 2005:286) 

 I detta arbetes fall kan särskilt professorer, överassistenter och lektorer ses som 
”tjänsteleverantörer” eftersom de är i kontakt med studenter och till viss grad näringsliv 
(ställföreträdande prefekter hör även till denna kategori eftersom alla av dessa är professorer).  

Denna djupare kunskap som tjänsteleverantörer har skall sedan analyseras av forskaren för att 
förstå helheter (Patel & Davidsson 1994:99–100). Genom standardiserade frågor med öppna 
svar kommer skribenten att försöka sammanfatta ”tjänsteleverantörernas” syn på brand value 
samt skapa en överblick över hur brand value chain management sköts på Hanken. 

Enkätfrågorna tolkades ur en kvalitativ synvinkel trots att det fanns frågor som kunde 
klassificeras som kvantitativa. Detta eftersom en kvalitativ tolkning ger en klarare bild av hur 
brand value management de facto fungerar på Hanken. 

 

3.3.1 Kvalitativ djupintervju 
 

Det första steget i insamlingen av data var att skapa en intervjuguide (Bilaga 1) som bas för den 
djupgående intervjun som fördes med prorektor Sören Kock på Hanken i Vasa. Detta för att få 
en förståelse för hur prorektorn ser på Hankens brand, brand value samt ledning/styrande av 
brandet. 

 För  att  ge  intervjun  stor  trovärdighet  och  för  att  kunna  använda  svaren  i  skapandet  av  en  
enkät (bilaga 3) för ställföreträdande prefekter, professorer, överassistenter och lektorer.  
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Frågorna för djupintervjun skapades på två grunder: för det första i fem olika kategorier, 
branding, brand value, internal branding, brand management och kommunikation.  

Den andra grunden byggde på figur 3, ”Brand value chain management i en akademisk 
organisation”. De fem kategorierna bands ihop med figur 3 på följande sätt:  

 Branding – Hela figurens funktioner med alla steg, multiplikatorer och processer  

 Brand Value – Steg 3 och 4 samt multiplikator 2 i figuren 

 Internal Branding – Steg 2 och 1 samt multiplikator 1 

 Brand management – Hela figuren som en fungerande process men med närmare 
anknytning till steg 3 

 Kommunikation – Steg 2 och 1 samt multiplikator 1 & 2 

Dessa fem kategorier användes för att skapa intervjuguiden (bilaga 1) med befintliga frågor 
inom varje kategori. De svar som ficks av prorektor Kock användes sedan för att skapa en 
intervjuguide (bilaga 2) för enkäten som användes för att intervjua prefekter, professorer och 
överassistenter. 

Den kvalitativa studien var i föga grad styrande och den enda hjälp som gavs till den 
intervjuade var i form av att styra svaren så att de skulle vara aktuella för tankegångarna kring 
brand value chain management. 

 

3.3.2 Enkät 
 

En sammanfattning och tolkning av prorektorns svar i djupintervjun användes för att skapa en 
intervjuguide för en enkät som sedan användes för att intervjua prefekter, professorer och 
överassistenter.  

Frågorna i enkäten är delade i samma fem kategorier som användes i djupintervjun: branding, 
brand value, internal branding, brand management och kommunikation.  Dessa kategorier, 
tillsammans med den öppnande frågan om titel (statistisk data) skapade den struktur som 
enkäten följer.  

Själva frågorna byggdes upp i olika typer och dessa var:  

 alternativfrågor - informanten fick välja ett alternativ (kunde gälla typ av arbete som 
utförs, titel, ja och nej, och så vidare) 

 ställningstagande frågor – informanten fick välja hur de ställer sig till en fråga eller ett 
påstående 

 öppna frågor – informanten kunde fritt skriva svar, åsikter eller redogöra för sina 
kommentarer (på en tidigare fråga) 
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Enkäten ifylldes tillsammans med de intervjuade, men endast en liten styrning gavs ifall 
frågorna var svårtolkade eller om den intervjuades svar började tappa relevans vad gäller 
Hankens brand. 

De svar som inte är direkt kopplade till de fem ovanstående kategorierna kommer att tas fram 
i avsnitt 4.7, i vilket en sammanfattning av resultat även presenteras. En slutdiskussion om hela 
arbetet kommer att sammanfattas i kapitel 5 av denna undersökning. 
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4. Presentation och analys av resultat 
 

I detta kapitel presenteras och analyseras de svar som samlades genom enkätförfrågningen 
samt genom prorektorns svar.  Analysen kommer att göras i den form att de fem kategorierna 
branding, brand value, internal branding, brand management och kommunikation som nämns i 
avsnitt 3.3.1 och 3.3.2 av detta arbete kommer att spjälkas upp så att det går att jämföra de 
svar som ledningen (prorektorn) gav med de svar som kom fram via enkätundersökningen.  

I första hand kommer enkätsvaren att behandlas som en grupp på grund av den lilla mängden 
svarspersoner (19 stycken). Förutom att svaren i de fem ovanstående kategorierna delas upp 
kommer även en splittring av svaren att göras, till tre grupper av svarspersoner 
(ställföreträdande prefekter [observera att en av svararna inte är direkt ställföreträdande 
prefekt men istället direktör för fortbildning på Hanken i Vasa], professorer och 
överassistenter/lektorer.). 

I de fall då svaren har en stor spridning eller det finns någon annan grund för att göra en 
djupare analys av ett svar på en viss fråga kommer de tre grupperna, ställföreträdande 
prefekter, professorer och överassistenter/lektorer, att skilt jämföras med prorektorns svar.  

På detta sätt framkommer huruvida de olika nivåerna av hierarkin på Hanken har avvikande 
syn vad beträffar de fem huvudkategorierna av svar och därmed även olika syn på Hankens 
brand value och dess brand value chain management.  

Genomförandet av enkätförfrågningen var lyckad och alla utom en av de som hörde till 
målgruppen av intervjuade (en lektor) gav svar på enkätfrågorna. 

De fem svarskategorier som nämnts i början av kapitlet kommer alla att presenteras och 
analyseras skilt i varsitt eget avsnitt. Skribenten kommer att presentera prorektorns syn på 
enskilda frågor. Hans svar kommer att analyseras och jämföras med övriga informanters 
enkätsvar. 

Alla svar som är citerade kommer att innehålla de språkfel som existerar i rådata oavsett om 
de är prorektorns eller en informants svar. Detta beror på att om ordföljden eller språket 
ändras finns det en risk att skribenten skapar svar enligt uppfattningar och fördomar som kan 
existera i dennes tankevärld. 

Alla kategorier består av flera frågor både i djupintervjun och i enkätförfrågningen. I vissa fall 
har svaren på en fråga varit mångfasetterade och därför tas vissa frågor upp i flera kategorier. 
Själva frågorna till rektorn kommer inte att ges som bilaga, men kan fås av skribenten om så 
önskas.  

Läsaren bör notera att frågorna inte alltid behandlas i samma ordning som de presenteras i 
bilagorna utan svaren är presenterade enligt den kategori de berör vad gäller analys och 
presentation av det samlade datamaterialet.  
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Presentationen och analysen av resultaten kommer att kopplas ihop med de använda 
teorierna i detta arbete i slutet av varje presenterat svar. Detta betyder att de sista styckena av 
varje avsnitt kommer att binda ihop resultat och analys med befintlig teori. Genom att följa 
detta mönster kan läsaren se hur varje del som behandlats genom frågor bundna till de fem 
kategorierna branding, brand value, internal branding, brand management och 
kommunikation kan kopplas till teoretiska delen av detta arbete. 

I kapitel 5, ”Diskussion och sammanfattning”, diskuteras vilken helhetsbild som kan härledas 
från empirin samt hur hela arbetsprocessen gått till. Detta kapitel kommer även att innehålla 
en diskussion om undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Introduktion av djupintervjun 
 

Detta avsnitt beskriver för läsare hur prorektorn ser på brand value och brand value chain 
management på Hanken. Här presenteras den diskussion och de frågor som inte användes i 
skapandet av enkätfrågor utan istället bygger upp den tankeram som använts i analysen. 

Om frågan huruvida rektorn och prorektorerna på Hanken har en enhetlig vision vad beträffar 
samarbete i beslut om branding, anser prorektorn att det finns ett samarbete eftersom det 
varje månad hålls ett möte på vilket de ärenden som anses aktuella behandlas.  

Rektorn och prorektorerna (härefter rektorerna, eftersom de behandlas som en grupp) 
diskuterar och försöker aktivt hitta lösningar och trots att konflikter ibland kan uppstå kan de 
lösas genom bra argumentering och öppen diskussion. 

I detta svar framkommer att ledningen arbetar för att fungera gemensamt för att förstärka 
Hanken som organisation och brand. Detta ger bra möjligheter för en lyckad brand 
management eftersom en oenig ledning där rektorerna inte är öppna för kommunikation kan 
leda till att brandet försvagas på grund av dålig intern marknadsföring. 

På frågor om möjliga ”hot” mot den akademiska världen att kommersialiseras och huruvida 
det finns tryck på att fungera som ett näringslivsföretag, anser prorektorn att: 

 

 

 

Denna syn visar hur viktigt det är för prorektorn att skolor får behålla den akademiska friheten; 
Hanken skall inte tänka på sig själv som ett företag utan som en organisation. Denna 
organisationstanke spelar en stor roll i skapandet av det som både är Hankens brand och 
brand value. Enligt prorektorn skall det fortsätta satsas på utbildning och fortbildning vad 
beträffar skapandet av brand value.  

”om  vi  skall  bli  kommersiella företag så tror jag att den akademiska friheten 
kommer att försvinna och forskning säljas utgående från vad företagen vill ha. 
Jag tror inte att detta gynnar samhället på något vis --- de (företagen) har klara 
riktlinjer  för  ’så  här  skall  du  göra’---  man  kan  inte  lita  på  företag  idag,  
mänskligheten saknas; av det minsta flyttar man utomlands” – Prorektor Kock 
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Prorektorn ser även att skolan fungerar internationellt, bland annat genom skicka ut och ta 
emot utbytesstudenter, som en viktig faktor. Hanken har alltså en viktig funktion som 
utbildningsorganisation och det är viktigt att brandet hålls starkt eftersom detta gynnar 
Hankens fortsatta överlevnad och utveckling. 

 

 

Detta citat visar hur prorektorn ser på den viktiga roll som Hanken i Vasa har i organisationen 
Hanken. Det visar även att prorektorn tänker på näringslivet och dess behov i byggandet av 
Hankens brand value. 

Eftersom enkätförfrågningen gjordes på och handlade om Hanken i Vasa är det viktigt att 
notera den åsikt prorektorn har om den roll Hanken spelar i Österbotten.  

I takt med att arbetet behandlar brand value chain management på Hanken i Vasa är det 
viktigt att komma ihåg att fastän ingen studie gjorts i Helsingfors har svaren en signifikant roll 
för hela organisationen eftersom Hanken är en handelshögskola med två campus. 

Vikten  av  att  ha  en  klar  syn  på  brandet  kommer  fram  i  Chernatony  och  Cottams  (2008:15)  
forskning i vilken vikten av att ha en klar modell för att avskilja de värderingar och trossatser 
som bygger brand poängteras.  

Vad frågan om huruvida universitet (eller handelshögskolor) skall sikta mot att fungera som 
företag beträffar (Bunzel 2007:152–152), var prorektorn starkt emot denna tankegång 
eftersom den akademiska forskningsfriheten skulle lida av detta. 

I  följande  avsnitt,  4.2  till  4.6,  har  de  frågor  som  ställdes  till  prorektorn  (om  denna  
huvudkategori och därmed inte i samma ordning som de presenteras i bilaga 1) placerats som 
avsnitt för att skapa en klar bild av jämförelsen mellan prorektorns svar och enkätsvaren samt 
den analys som gjorts utifrån dessa svar. 

 

4.2 Branding  
 

I detta avsnitt behandlas de frågor som berör termen branding som en helhetsprocess. 
Visserligen berör alla kategorier branding, men detta avsnitt behandlar ”den större helheten” 
av det som är branding, det vill säga hur termen tolkas, vad som skapar starka brand och 
huruvida en enhetlig visuell identitet spelar roll för ett brand, huruvida Hanken ses som ett 
varumärke eller ett brand med mera.  

Diskussionen kring frågorna om branding kommer att analyseras med den omformade 
modellen av Kellers syn på brand value chain management (Figur 3) eftersom undersökningen 

”Det är ytterst viktigt att Hanken blir kvar i Österbotten så att vi kan erbjuda 

näringslivet Hankeiter” – Prorektor Kock 
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vill få fram huruvida denna omformade modell stämmer överens med Hankens dagliga 
branding-processer. 

 

4.2.1 Vilka faktorer spelar enligt dig den största rollen i skapandet av Hankens 
brand 
 

Här ansåg prorektorn att varumärket Hanken och det som organisationen Hanken förmedlar 
till omvärlden spelar en betydelsefull roll i det vad man står för. Prorektorn poängterade även 
att forskning och aktivt framåtsträvande är det som är av största vikt i skapandet av Hankens 
brand. 

I enkätsvaren på frågorna om skapandet av ett starkt brand kom termerna ”kontinuitet, 
långsiktighet och framåtanda” upp i alla tre grupper, vilket visar en likasinnad tankegång med 
prorektorn och därmed även ledningen när det kommer till vikten av att kunna se och planera 
långsiktiga brand. 

Ett intressant faktum var att bland ställföreträdande prefekter tänkte endast en av 
svarspersonerna på själva varumärket vilket skiljer sig från de andra grupperna i vilka 
varumärket (eller liknande) togs upp av största delen av svararna. Detta tyder på att 
ställföreträdande prefekter tycks tänka i ”större banor” eftersom termer som ”Hög kvalitet i 
verksamheten, internationalisering, samt värdefulla insatser och trovärdhet” förekommer 
frekvent. 

De tre grupperna av svarspersoner gick även in på att ett starkt brand kan skapas av faktorer 
som inte nämnts av prorektorn i djupintervjun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad skapar ett starkt brand?  

(Överassistenter/Lektorer) 

”förtroende hos konsumenten – långa traditioner – pålitlighet – förmåga 
att förändras med tiden - synlighet”  

”Uppgifterna ska skötas på ett bra sätt (men resultat bör också 
noteras/kommuniceras utåt”  

(Professorer) 

”en kompakt framgångsrik verksamhet som gör brandet synligt” 

”att man lyckas få näringslivet att tro att forskningen och undervisningen 
är högklassiga”  

(Ställföreträdande prefekter) 

”på kort sikt mördande reklam och på lång sikt värdefulla insatser” 
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Dessa svar (listade som exempel) tyder på att alla grupper av enkätsvarare har skiftande svar 
vad  beträffar  det  som  bygger  starka  brand  (och  indirekt  vad  som  borde  spela  stor  roll  i  
skapandet av Hankens brand).  

Likaså bör här nämnas att nästan alla informanter visste (till viss grad) vad som bygger 
Hankens brandvärde, endast två stycken ansåg att de var ”delvis av annan åsikt” i denna fråga.  

Av  svaren  kan  dras  direkta  kopplingar  till  Kellers  (2008:7)  syn  på  hur  ett  brand  kan  ses  av  
konsumenter och tillverkare (figur 1). Termen signal av kvalitetsnivå åt kunder är något som 
kan utläsas från dessa svar, även förminskning av risk kommer  fram  i  och  med  att  
informanterna diskuterar hur viktigt det är för ett brand att vara pålitligt för att kunna vara 
starkt. 

Nämnas bör dock att det var överraskande att ingen av de svarande gick på de linjer 
McCrackrén (1993:125) diskuterar när det kommer till brand value: att leda värdet på ett 
korrekt sätt.  

Visserligen talar informanterna om att verksamheten (i organisationen eller företaget) och 
uppgifter skall skötas rätt, vilket kan kopplas till McCrackrens tankegång, men ändå inte går 
direkt in på värdet, det vill säga brand value.   

 

4.2.2 Är förnyandet av Hankens visuella identitet ett resultat av att omforma 
Hanken som brand och de värden brandet besitter 
 

I denna fråga såg prorektorn att den visuella layouten måste förnyas eftersom allt har sin tid 
och att det var dags för Hanken att bli ”up to date”. Enligt prorektorn symboliserar den svarta 
bakgrunden med Hermes profil i vit färg kvalitetstänkande och blicken som profilen har är nu 
flyttad framåt för att representera framåttänkande.  

 

 

 

Vikten  i  att  ändra  allt  bör  poängteras  så  att  inre  konflikter  inte  uppkommer  när  det  gäller  
brandet, eftersom den visuella identiteten är en stark faktor i byggandet av brandet. 
Prorektorn anser dock att trots att en liten del negativ feedback gavs under diskussionerna, 
fungerar användningen av det material som tillhör den nya visuella identiteten bra. 

Att ha en klar linje och visuell identitet är något som kommer upp vad gäller identifikation och 
byggande av brand bland annat i Th es (2008:108) forskning. Detta visar att även i 
praktiken tänker ledningen på att öka brandets värde. 

”Det är ytterst svårt att hitta en visuell identitet som genast 

accepteras av alla --- Lika viktigt är det att man också ändrar allt på 
en gång; brevpapper, kuvert, visitkort så att man undviker en 
situation med två identiteter”. – Prorektor Kock 
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Av enkätinformanterna ansåg den största delen att ”det är viktigt att Hanken skapat en 
enhetlig visuell identitet eftersom detta förstärker Hankens brandvärde”.  Att de svarande var 
av denna åsikt förstärker teorierna kring vikten av att fokusera på brand image, samt att skapa 
brand value genom att ha en klar identitet för att konsumenterna/kunderna ska kunna känna 
igen brandet (McCkracken 1993:125; Thj e 2008:105–109).   

 

Figur 5: En enhetlig visuell identitets roll i Hankens brandvärde 

Av det totala antalet informanter var hela 89% av åsikterna ”helt av samma åsikt”, ”av samma 
åsikt” eller ”delvis av samma åsikt”. Endast två stycken av informanterna ansåg att de inte var 
av samma åsikt om påståendet. Av dessa informanter var en professor och en överassistent 
eller lektor.   

Att en av professorerna (vilka spelar en viktig roll i och med deras dagliga kommunikation med 
överassistenter, lektorer, studenter och näringsliv) var ”delvis av annan åsikt” tyder på att 
rektorerna borde satsa ännu mera på intern marknadsföring och berätta om vikten av att ha 
en enhetlig visuell identitet. 

När  det  kommer  till  användningen  av  det  nya  material  som  stöder  och  använder  sig  av  
Hankens nya visuella identitet är totalinformanterna mer splittrade.  

Helt av samma 
åsikt
26%

Av samma åsikt
37%

Delvis av 
samma åsikt

26%

Delvis av annan 
åsikt
6%

Av annan åsikt
5%

Det är viktigt att Hanken skapat en 
enhetlig visuell identitet eftersom 

detta förstärker Hankens brandvärde
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Figur 6: Informanternas användning av material med den nya visuella identiteten  

En oroväckande stor andel, 37 procent, använder delvis eller överhuvudtaget inte det nya 
materialet. Här behövs mera arbete av rektorerna som ledare för att ta kontroll och verkligen 
få personalen att förstå problemet med att skapa en situation där Hanken har två identiteter, 
samt  hur  ”oprofessionellt”  det  ser  ut  att  ha  olika  slags  visitkort  (den  modell  som  tidigare  
använts är fortfarande i omlopp), PowerPoint-presentationer och dylikt.  

Hela 63 procent av svarspersonerna använder sig av materialet aktivt (i olika grad), vilket dock 
visar tecken på att rektorerna kommunicerat med personalen. Här är det viktigt att notera en 
detalj: i alla grupper finns individer som inte aktivt använder materialet, vilket i sin tur tyder på 
att kommunikationen bör förbättras på alla nivåer. Vikten av att satsa på kommunikation är 
något  som  även  tas  upp  i  Cheratony  och  Cottams  (2008:17)  forskning  i  vilken  vikten  av  att  
organisationskulturen spelar stor roll i skapandet av mening åt brand diskuteras.  

Om Hankens egen personal inte använder sig av de verktyg som ges för att förmedla brand och 
brand value så kan det ifrågasättas hur organisationen skall lyckas med att förmedla sitt brand 
åt den externa marknaden.  

Även King och Grace (2008:359) diskuterar att de internt orienterade initiativ som ledningen 
tar har en stark inverkan på organisationens brand. Dessa forskare tar fram vikten av 
humankapitalet (ibid), det vill säga personalen. Att forskningen kring brand value och 
byggandet av brand value sätter tyngd på interna marknaden tyder på att ledningen på allvar 
bör  se  över  en  strategi  för  att  effektivera  kopplingar  till  och  användningen  av  allt  material  
relaterat till brandet i den dagliga verksamheten. 
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4.3 Brand Value 
 

I detta avsnitt behandlas frågor som berör brand value, det vill säga de faktorer som skapar 
eller kompletterar brandet. Detta avsnitt koncentrerar sig mest på hur hanken positionerar sig 
(och vill positionera sig) i den nationella högskolevärlden, hur man arbetar för att skapa värde 
åt Hankens brand samt vilka värderingar brandet har som grund just nu. Termerna 
marknadsprestanda och programkvalitet existerar som grund när frågorna kring brand value 
analyseras, detta för att kunna förstå hur ledningens (prorektorn) och personalens 
(informanterna) tankegångar passar in i brand value chain management i de tankegångar som 
finns i en akademisk organisation (figur 3) 

 

4.3.1 Var vill Hanken positionera sig som högskola i den nationella och regionala 
högskolevärlden 
 

Prorektor  Kock anser att Hankens utgångspunkt bygger på att Hanken bär ansvaret för den 
svenskspråkiga ekonomutbildningen och att detta är en grundpelare i organisationens 
verksamhet. 

 

 

 

Universitetsreformen skapar visserligen fusioner av skolor, prorektorn nämner Helsingin 
Kauppakorkeakoulu som kommer att bli del av Aalto-universitetet som ett exempel. Det är 
dock relevant att fråga sig vilken roll dessa fusioner kommer att spela i skapandet av brand och 
brand value då det kommer till skolorna och deras organisation.  

Enligt prorektorn bör det tilläggas att Hanken även i flera år har haft som vision att skolan skall 
konkurrera internationellt, primärt i Europa och även i hela världen. 

 

 

För att lyckas med att nå detta mål är en faktor som Hanken bör arbeta med namnkännedom. 
Om inte marknaden eller konkurrenterna känner till brandet kan organisationen ej heller få 
fram brandets värderingar (Bunzel 2007:153; Aaker 1991:19,28–29; Raggio och Leone 
2008:381) internationell namnkännedom kan bland annat skapas genom att arbeta med att 
vara den ledande högskolan på nationell nivå. Detta är dock endast en metod, publicering av 
forskning i välrenommerade och kända journaler är en annan.   

”Sen  vill  vi  också  positionera  oss  som  den  ledande  

handelshögskolan i Finland. Detta är kanske inte så svårt eftersom 
som det ser ut nu så blir vi enda finska handelshögskolan eftersom 
vi är enda självständiga handelshögskolan efter 
universitetsreformen.” – Prorektor  Kock 

”Vi har som ultimata målet skrivit i vår vision att bli ledande i 

Europa under de kommande åren” – Prorektor Kock 
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Tabell 1: Åsiktsfråga om Hankens nuvarande position i högskolevärlden 

Vad Hankens positionering i finska högskolevärlden beträffar, har det totala antalet 
informanter svarat enhetligt. Över 89 procent anser att Hanken är en av de ledande skolorna 
vad gäller företagsekonomisk utbildning. Detta tyder på att den interna marknadsföringen och 
kommunikationen har fungerat bra som verktyg för att förmedla Hankens brandvärde samt 
den kvalitet som brandet Hanken står för. 

Intressant nog ansåg en informant från gruppen ”Överassistenter/Lektorer” att Hanken hör till 
genomsnittet av företagsekonomiskt inriktade högskolor.  

 

 

 

I och med detta svar kommer vi till en tänkvärd fråga: spelar storlek roll? Detta är något som 
rektorerna bör ta i beaktande. Frågan om Hanken har möjligheter att klara sig bland 
europeiska högskolor och bygga ett starkt brand fastän elevantalet är litet är något som borde 
få större fokus i kommunikationen mellan ledningen, rektorerna och personalen. 

Diskussion kring namnkännedom är åter på tapeten; påverkar elevantalet skolans möjlighet att 
bli känd? I och med resultaten kan denna fråga inte ges endast ett konkret svar utan istället 
kan frågan besvaras både med ja och nej.  

Ja, om en skola har många studerande kommer dessa att sprida ordet om skolan i ett flertal 
forum. Nej, litet elevantal till trots kan aktiva och framstående forskare med många 
publicerade resultat se till att skolan får högre namnkännedom.  

 

”Hanken gör goda resultat,  men är en ganska liten aktör inom sitt  

område” 

- Överassistent/Lektor 
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4.3.2 Vill Hanken bli ledande inom högskole- och/eller universitetsvärlden eller 
endast inom företagsekonomin 
 

Denna fråga går inpå huruvida satsningarna på Hankens brand och särskilt brand value strävar 
till att förbättra skolan och därmed organisationen så att Hanken ses som en stark högskola 
eller huruvida mer arbete läggs på att profilera skolan som en handelshögskola för att därmed 
konkurrera med andra handelshögskolor. Enligt prorektorn så vill Hanken satsa på att bli 
ledande just bland de europeiska handelshögskolorna.  

Denna  tankegång  betyder  att  Hankens  brand  bygger  mer  som  ett  alternativ  för  de  som  vill  
studera företagsekonomi istället för att fungera som ett alternativ för alla studerande som 
ännu inte valt inriktning för sina studier. Denna profilering och segmentering underlättar 
arbetet med Hankens brand, eftersom den ger en klar kärnkompetens att satsa på. 

 

 

 

 

 

Idén att söka Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) är bra eftersom 
det hjälper Hanken att förstärka den syn som studenter och näringsliv har på Hankens brand 
såväl som de värden som brandet innehar. Genom att arbeta med brandets kvalité förstärks 
brandet. Aaker (1991:19) nämner i sin bok vikten av att satsa på uppfattad kvalité eftersom 
detta ger starka bindningar till brandet och vilka förväntningar som konsumenter/kunder har 
när de tänker på brandet. Kvalitetsbyggandet har i Hankens fall varit starkt bundet till att 
inneha och söka nya ackrediteringar som bevis för kvaliteten på undervisningen och 
forskningen. 

När informanterna tillfrågades om de visste vilken ackreditering Hanken söker visste alla 
förutom tre informanter att det var ”den amerikanska”, endast en av informanterna kunde 
dock nämna att ackrediteringen heter AACSB. Detta tyder på att kommunikationen från 
rektorerna har gått fram och att informanterna är medvetna om vilken vikt det finns i arbetet 
med att hålla Hankens kvalité och brandvärde högt.  

Uppskattningen av Hankens brand value (tabell 1) diskuterades redan i avsnitt 4.3.1. Här 
kommer dock att tas upp hur informanterna resonerade i sina svar. Hälften av informanterna 
ansåg att Hankens historia och långa traditioner ligger bakom Hankens position i finska 
högskolevärlden. Andra återkommande teman var forskningen och dess framgång, goda 
studieresultat och alumnverksamheten. Internationella kontakter och internationellt 
samarbete nämndes av några men överraskande få med rektorernas och ledningens syn på hur 

”... därför är det viktigt att vi har de kvalitets ackrediteringar som vi 

har och dom vi gått efter. Vi har ju haft den nationella 
kvalitetsackrediteringen en tid, Equis har vi också haft nu i sju år. I 
år har vi aktivt gåt in för att få den amerikanska 
kvalitetsackrediteringen för handelshögskolor som heter AACSB. 
Denna ... är tyngre än Equis som bara är för Europa --- Vi räknar 
med att denna process kommer att ta oss över två år, kanske även 
upp till sju år” – Prorektor Kock 
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viktigt det är att satsa på internationalisering och att klara sig på den internationella 
högskolemarknaden i åtanke.  

Informanterna tycks vara ense om att Hanken positionerar sig högt i finska högskolevärlden, 
men intressant nog fanns det en större splittring i frågan ”är hankens brand starkt”. 

 

Tabell 2: Åsiktsfråga om huruvida Hankens brand är starkt eller inte 

Hela fyra stycken av informanterna ansåg att Hankens brand var svagt, av dessa var två stycken 
överassistenter/lektorer, en professor och en ställföreträdande prefekt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa kommentarer antyder att rektorernas syn på Hanken samt dess position och brandvärde 
inte är så bra man vill att de skall vara. Alla informanter hänvisar till en låg kännedom på 
internationell och (ännu mer oroväckande) nationell nivå. Detta säger att mera arbete bör 
göras med att marknadsföra skolan för studerande och näringsliv.  
 
På den akademiska fronten bör även framgångar (till exempel inom området forskning) 
betonas för att skapa brand value. Särskilt problemet med att vissa österbottningar tror att vi 
hör till Åbo Akademi (ÅA) eller Vasa Universitet (VU) är oroväckande när man tar i beaktande 
att Hanken i Vasa grundades 1980. Detta visarpå att åtgärder bör vidtas.  
 
Detta kan ske igenom information, marknadsföring och att personalen gör indirekt reklam för 
Hanken genom att skriva i lokaltidningar, delta i debatter och så vidare. Fem informanter ansåg 

 Varför anser du att Hankens brand är svagt? 

(Överassistenter/Lektorer) 

”Internationellt – mycket svagt! Kan ej associeras eller identifieras 
med något på engelska. Lokalt i Vasa – visst har handelshögskolan 
funnits i över 20 år här men folk på gatan har fortfarande svårt med 
termen Hanken. Man säger ruotsinkiel. Kauppakorkea... om man 
vet ens att vi finns. Svenskspråkiga vet något bättre.” 

”Få känner till brandet bland företagen jag varit i kontakt med” 
Utomlands känner få lärare på universitetsnivå till brandet” 

Professor 

”ur ett internationellt perspektiv svagt även ur ett inhemskt 
perspektiv Starkt endast ur ett finlandsvenskt perspektiv” 

Ställföreträdande prefekt 

”I Österbotten är Hanken i många sammanhang en obekant 
högskola som man tror hör till VU eller ÅA eller dylikt” 
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även att ”svenskheten” och ”finlandssvenskheten” var viktig för framgången för Hankens 
brand och dess styrka, detta är även enligt prorektorn viktigt eftersom han ansåg att ansvaret 
för svenskspråkig ekonomutbildning är en av grunderna för Hankens existens. 
 
Hur brand value kan styras tas upp av Hankinson och Hankinson (1999:136–137) och Th e 
(2008:106) och dessa nämner att det finns flera olika sätt att styra brand value. Till dessa hör 
bland annat en stark och enhetlig företagskultur, marknadskommunikation och strategi. Av 
dessa berörs strategi och marknadskommunikation. Informanternas svar tyder på att 
ledningen är på rätt spår då processer kopplas till teoretiska referenser men att det finns plats 
för förbättring i och med att den enhetliga företagskulturen är något som inte nämns av 
informanterna. 
 

4.3.3  Vad  har  ni  för  andra  baser  för  branding  om  man  inte  endast  tänker  på  
ackreditering 
 
Prorektor Kock ansåg att efter ackreditering är den viktigaste basen att Hanken skall fortsätta 
som en handelshögskola som bygger sin undervisning på den forskning som bedrivs av den 
akademiska personalen. Personligen anser han att denna forskning är av yttersta vikt eftersom 
om en högskola inte har framstående internationell forskning så kan det inte heller sägas att 
den (högskolan) är världsledande. Har man inte egen forskning kan Hanken inte heller påstå 
att den förmedlar den nyaste kunskapen till sina studerande. 
 
 
 
 
 
Prorektorn fortsatte att poängtera det faktum att om en högskola vill vara framstående finns 
det inga andra möjligheter än att forska aktivt och publicera sin forskning i vetenskapliga 
tidskrifter. Att artiklarna om forskningen är av hög kvalité är lika viktigt eftersom det ökar 
chansen att bli publicerad i högt aktade journaler. 
 
Denna kommentar av prorektorn kan kopplas ihop med Bunzels (2007:153) teorier om 
namnkännedom. Detta visar att det arbetas med att skapa en differentiering från 
konkurrenterna genom att koppla Hankens brand till framstående forskning. Detta är dock 
otillräckligt eftersom det finns även andra handelshögskolor som satsar på att bli kända genom 
forskning. För att kunna skapa äkta brandvärde bör ledningen komma på en nisch eller en 
arbetsmetod som skiljer sig från andra akademiska organisationer. Vikten av att vara speciell 
och skilja sig från konkurrenten är något som tas upp i Rotfields (2008:121–122) forskning. 
Enligt honom bör ledningen förstå vad brandet bygger på för att kunna förstå hur brand value 
kan utvecklas. 
 
 När det kommer till enkätinformanternas svar till hur just Hankens brand är starkt kommer 
det mera synpunkter än de gällande egen forskning och des kvalité, endast fem stycken 

”Om  man  inte  kan  göra  detta  så  fungerar  man  mera  som  en  
yrkeshögskola som bygger sin undervisning på sekundär 
forskning och källor. Vi måste ha vår egen forskning” – Prorektor  
Kock 
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informanter tog fram tankar kring just forskningen och att använda den i undervisning. Andra 
svar som kom fram var att Hanken har en lång historia, bra alumnverksamhet och kontakterna 
till näringslivet. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Noterbart är att ”multilokal identitet” och ”multiklassidentitet” nämns. Dessa termer låter bra, 
men är egentligen dåliga för Hankens brand value eftersom de skapar en splittring inom skolan 
och gör det oklart vad skolans identitet skall bygga på (organisationen bör förstå vad brandets 
image är [Rotfield 2008:121–122] för att kunna förstärka brand value). 

Rektorerna tillsammans med övriga ledningen borde bygga en klar strategi för vilken typ av 
identitet (särskilt vad samhällsklass beträffar) Hanken bör besitta och hur denna påverkar 
positionen bland handelshögskolor, högskolor och universitet. 

Eftersom prorektor Kock talade så starkt för forskningen och för att använda denna forskning i 
undervisningen så är det rekommendabelt att ta ett steg bakåt och nu se över strategin i sken 
av dessa avvikande svar.  

Enkätintervjun tog även upp en fråga om huruvida enkätinformanterna ansåg att Hanken 
använder sig av personalens specialkunskap, eftersom prorektorn talade så starkt om vikten 
att göra detta i skapandet av Hankens brandvärde. 

 Vilka faktorer gör (enligt dig) Hankens brand starkt 

Överassistent/Lektor 

”- Målmedveten marknadsföring – långsiktighet – förnyelse vid 
behov” 

Professor 

”- gammal välinarbetad högskola (100 år) – många alumner som 
känner till Hanken – Equis-ackrediteringen” 

 Ställföreträdande prefekt 

”Långa traditioner (100 år), språklig identitet, stor alumni, nästan 
monopol vad gäller svenskspråkiga ekonomutbildningen i Finland, 
”multilokal identitet” (i Österbotten österbotnisk, i Hfors nylänsk) + 
”multiklassidentitet” (i Hfors övre medelklass, i Österbotten 
österbotnisk).” 
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Figur 7 Hankens och dess lednings användning av personalens specialkunskaper 

Informanternas svar på frågan i figur 6, visar att endast 52 procent av informanterna ansåg att 
Hanken (i någon grad) stöder och använder sig av den specialkunskap de innehar. Att hela 48 
procent var av annan åsikt är oroväckande eftersom prorektorn och ledningen vill betona 
användningen av specialkunskap i förstärkandet av Hankens brand. 

När vi delar upp det totala antalet informanter i sina respektive grupper, ansåg sex stycken (40 
procent) av överassistenterna/lektorerna, två stycken (50 procent) av professorerna och en 
ställföreträdande prefekt (25 procent) att deras specialkunskap inte används. Detta tyder på 
att rektorerna och ledningen bör arbeta med att ännu bättre använda personalen på Hanken 
och dra nytta av och stöda sin personal vad gäller specialkunskap inom ett vetenskapligt 
område, dess anskaffning samt förmedlan. 

Genom att inte använda sig av specialkunskap som personalen innehar faller ledningen för en 
av Kellers ”seven deadly sins of brand management” (Figur 4), nämligen synd nummer tre: att 
tillräkligt förstå och stöda brandet. Expertis bör användas som en resurs för att förstärka brand 
value. Türk (2008:41) tar upp att organisationer skall göra allt för att förbättra arbetares 
motivation och belåtenhet.  King och Grace (1999:152)  tar  även de upp i  sin  forskning att  en 
organisation skall stöda intellektuell kapital genom effektiv vidarebefordran av kunskap.  

Den ovanstående forskningen förstärker skribentens utvärdering: att Hankens ledning till 
större grad borde lyssna till sin personal och överväga hur expertkunskap kan användas för att 
förstärka brand value i Hanken. 

Helt av samma 
åsikt
10%

Av samma åsikt
32%

Delvis av 
samma åsikt

10%

Delvis av annan 
åsikt
16%

Av annan åsikt
32%

Hanken och dess brand stöder och 
använder sig av den specialkunskap 

jag har inom mitt vetenskapliga 
område.
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4.3.4  Om  du  måste  svara  riktigt  kort,  ”vad  står  brandet  Hanken  och  dess  
värderingar för”? 
 

I denna fråga ombads både prorektorn och enkätinformanterna ge svar på frågan ur en 
personlig synpunkt, detta för att se huruvida personalen hade samma syn på hankens brand 
som prorektorn.  

 

 

I prorektorns svar förstärks synen på att den egna undervisningen är viktig och detta påverkar i 
sin tur vikten av att ha kvalitet inom denna forskning. Ord som kunskap, utbildning och 
forskning nämns av nio av informanterna vilket till viss grad visar likasinnat tänkande med 
prorektorn.  

Det fanns dock även andra tankar om vad Hanken och dess värderingar står för hos 
personalen, vilket visar att kommunikationen mellan personal och ledning är viktig, särskilt 
eftersom vissa av tankegångarna kan användas på ett gynnsamt sätt när Hankens brand value 
byggs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Beskriv kort vad Hanken och dess brandvärde står för enligt dig. 

Överassistent/Lektor 

”Hanken står för mig för kvalitet, och även finlandsvenskhet. Vi är 
en seriös partner på alla områden” 

”- ledande företagsekonomisk skola – sikt på vad som behövs i 
framtiden, men värna om ”traditionen” – svenskspråkighet + även 
internationalism. 

Professorer 

”För mig är det viktigt att Hanken förknippas med kvalitet och att 
den i första hand är en högskola som skall tillfredställa den 
svenskspråkiga befolkningen behov av högre utbildning” 

”- Står för ekonomer med gedigna kunskaper – Internationell 
inriktning” 

“Hanken för mig är ett vetenskapligt universitet som baserar 
undervisning på forskning och viktigast av allt också på egen 
forskning.” – Prorektor Kock 

 Ställföreträdande prefekter 

”topp kunskap inom det ekonomiskt merkantila segmentet, hög 
kvalitet, internationellt, framgångsrikt” 

”Hanken står för affärskunnande Hanken står för kunskap Hanken 
är en ’instituione’ med gott anseende” 

”Hanken = min infrastruktur och andra hem” 
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De svar som kan läsas ovan ger viktiga synpunkter till ledningen i hur Hankens brand value och 
brand value chain management borde skötas.  
 
Eftersom Keller (2008:15–17) anser att marknadsföring av tjänsteindustrin och därmed 
uppfattningen om brandet till stor del beror på de personer som utför tjänsten, bör rektorerna 
lyssna på synpunkter om Hankens brand value vad gäller personalens individuella bindningar. 
 
Ett mål som ledningen med rektorerna i spetsen bör sträva efter är att personalen skall se 
Hanken som ett andra hem och infrastruktur, eftersom detta motiverar personalen att arbeta 
för Hanken och tillsammans med rektorerna förbättra Hankens brandvärde.  
 
En annan faktor som tas upp av prorektorn (dock inte i just denna fråga) är internationalitet, 
traditioner och svenskspråkighet. Dessa är tre faktorer som borde finnas med i alla 
informanters svar.  
 
För att lyckas med detta måste ledningen (och särskilt rektorerna) arbeta med internal 
branding, så att personalen stöder samma linje och strategi som ledningen vad byggandet av 
Hankens brand och dess värde beträffar. 
 
Två svar är särskilt intressanta eftersom de avviker helt från alla andra. Dessa informanters 
svar var inte i närheten av de andra svaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa svar kan bero på att informanterna inte förstod frågan eller att de inte, ens ur egen 
synvinkel, hade någon syn på Hankens värderingar. Om informanterna inte förstod frågan är 
det intervjuarens fel, men om dessa informanter faktiskt inte ansåg sig ha en syn på Hankens 
brandvärde över huvud taget betyder det att rektorerna bör vidta åtgärder så att Hankens 
brand och värderingar får en respons av alla svarare. 
 
Chernatony och Cottam (2008:13) hävdar att starkt brand value endast kan byggas då 
organisationens kultur och värderingar (det vill säga ledningens och övriga personalens syn på 
dessa) kan bindas ihop med de värderingar och den kultur som ledningen vill ha för brandet. 
Detta lyckas endast genom att lyssna till hur personalen ser på Hankens brand och tänka på 
hur dessa synpunkter kan användas till organisationens fördel. 
 

Beskriv kort vad Hanken och dess brandvärde står för enligt 
dig. 

Professor 

”inte mycket – jag jobbar individuellt – vilka värderingar? 

Ställföreträdande prefekt 

”??” 
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Alla informanter fick även en fråga om huruvida de hade en klarhet i Hankens övergripliga 
brand value. 
 

 
Figur 8: Informantens förståelse för hur Hankens brandvärde byggs 
 

I svaren av det totala antalet informanter ser vi att 89 procent ansåg sig ha en klarhet (till olika 
grad) i vad som bygger Hankens brandvärde. De 11 procent (två stycken informanter) som 
svarade att de inte hade en klarhet i vad som bygger Hankens brand value bestod av 
överassistenter/lektorer. 
 
Detta visar dock att professorn och ställföreträdande prefekten ansåg sig ha en någorlunda 
klar bild över vad som bygger Hankens brand value. Detta resultat visar visar att det till viss 
grad finns avvikande åsikter  i svaren på frågorna om personlig åsikt om Hankens värderingar. 
 

4.4 Internal Branding  
 

Detta avsnitt handlar om hur internal branding behandlas och ses på på Hanken. Själva termen 
står för just de processer och metoder som används för att förstärka intern förståelse för 
Hankens brand.  

De kommentarer och enkätsvar av prorektorn som tas upp här berör i första hand just hur 
personalen upplever Hankens brand och huruvida ledningen med rektorerna i spetsen har 
lyckats med att branda Hanken rätt sett ur personalens synvinkel. De samlade svaren 



49 
 

analyseras till största del ur en synvinkel som hjälper att förstå huruvida Kellers omformade 
modell gällande brand value chain management (figur 3) existerar i processerna.  

 

4.4.1 Anser du att Hankens brand byggs nerifrån upp eller uppifrån ner 
 

Denna fråga ställdes (i olika form, men samma mening) åt både prorektorn och 
enkätinformanterna. Prorektorns svar var flerfasetterat, han kommenterade att det som 
Hanken står för, forskning, undervisning och fortbildning, inte kan byggas uppifrån utan skapas 
nerifrån genom institutionerna, professorerna, överassistenterna och övrig personal.  

 

 

 

 

Prorektorn betonar vikten av att ha en hierarki riktad uppifrån ned i organisationen så att en 
enhetlig  vision  och  ett  brand  med  identitet  och  allt  som  kretsar  kring  dessa  termer  hålls  
sammanbundet. Enkätsvarspersonernas svar är baserade på hur de anser att Hankens brand 
byggs just nu.  

 

Tabell 3: Riktningen för Hankens brand byggande 

 
Ur tabell 3 kan utläsas att nästan 79 procent av det totala antalet informanter ansåg att 
Hankens brand byggs uppifrån ned och detta stöder prorektorns syn på att organisationen 
byggs just i denna riktning.  

Även prorektorns mångfasetterade svar, att Hankens brand egentligen byggs upp från två håll 
kommer fram när man ser på kommentaren till informanternas svar. 

 

 

 

 

“Organisationen  bygger  igen  uppifrån,  jag  tror  inte  att  det  går  att  
bygga bottom-upp eftersom då skulle Hanken ha lika många 
identiteter som det finns institutioner. Det är viktigt att fortsätta 
med detta, det går inte att ha bara bottom-upp eftersom detta 
skapar kaos, vi har haft situationer var anställda gått på konferens 
och inte vetat vad skolans engelska namn är. --- Hela linjen måste 
fungera” – Prorektor Kock 
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Dessa svar, som alla byggde på tanken att Hankens brand byggs uppifrån ned visar en något 
negativ syn på ledningens sätt att styra brandet uppifrån ned. Det är klart förståeligt att de 
som svarat på enkäten, som i detta fall består av akademisk personal, har en viss kritik emot 
ledningen och dess sätt att förändra. I synnerhet skapandet av den nya visuella identiteten har 
varit något som kommenterats av flere informanter.  

Att det framkom negativ feedback var inte direkt överraskande eftersom motstånd emot 
ändring är något som också tas upp i Chapelos (2007:29) forskning, i vilken det framförs att det 
är typiskt för organisationer som universitet att vara motsträviga när det kommer till 
förnyande åtgärder. För att lyckas med att driva igenom visioner bör ledningen därför kunna 
arbeta diplomatiskt och genom diskussion skapa en företagskultur som frambringar 
samhörighet (Hankinson & Hankinson: 1999:136–137).  

Det  är  dock  lätt  att  förstå  också  ledningens  syn  i  och  med  prorektorns  kommentar  om  att  
brandet skulle bli kaotiskt och för många identiteter skulle existera i brandet om det byggdes 
helt nerifrån upp. 

Du svarade att Hankens brand byggs uppifrån ned, kan du vara god 
och kort kommentera dit svar. 

Överassistenter/Lektorer 

”Ja, enligt ledningen. Brandet byggs dock i verkligheten av 
människorna som jobbar i organisationen men det har man missat i 
ledningen” 

”Linjedragningar, visuella identiteter mm. Förankras inte alltid fullt 
ut bland personalen innan förändring görs.” 

”Endast ledningen fattar beslut om hur Hankens brand skall byggas 
upp. 

Professorer 

”ledningen engagerat utomstående konsult att ”skapa” ett nytt 
brand – går inte – det är  människorna som skall  göra det – lärare,  
forskare, studenter, etc.” 

”det är ledningen som mest jobbar med dylika frågor, men utan 
gräsrotsnivåns medverkan blir det förståss ingenting.” 

Ställföreträdande prefekter 

”Framför allt med den nya visuella identiteten har vi ’på golvet’ 
påtvingats denna nya identitet från ’högsta ledningen’” 

”Processerna kring brandbyggnationen är väldigt toppstyrda i vårt 
hus” 
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De fyra informanterna som ansåg att Hankens brand byggs nerifrån upp såg på processen ur 
den vinkel som prorektorn nämnde när han tog upp vad ”Hanken står för”. Informanterna 
ansåg att personalen, studerande och andra intressenter får och ger en positiv bild av Hanken. 

 

 

4.4.2 Påverkar de värderingar professorer och prefekter har från tidigare till någon 
grad brandingprocessen 
 

Prorektor Kock anser att de tidigare nämnda värderingar som finns hos både prefekter och 
professorer gör arbetet kring brandingprocesserna svårare eftersom alla har egen syn på vad 
Hankens brand och identitet är samt vad Hanken och dess ledning borde göra.  

 

 

Kock fortsätter med att betona att användningen av samma logo och text hela tiden ger en 
bättre bild av organisationen. Detta försöker både ledningen och rektorerna förklara för 
arbetare. Trots att betoningen tidvis kan vara stark och kännas väldigt hierarkisk vill prorektorn 
understryka att upprätthållande av diskussion är viktigt och att ledningen med rektorerna i 
spetsen vill använda arbetarnas tankar och attityder i utvecklandet av Hankens brand.  

Det är positivt att ledningen arbetar på detta sätt eftersom Chernatony och Cottam (2008:15) 
diskuterar vikten av att ha en modell för att avskilja de värderingar och trossatser som brandet 
skall innehålla och till dessa kan just en enhetlig visuell image kopplas. Biel (1993:77) 
diskuterar  vikten av  att  ha en form av identifikation för  de elementen som bygger  ett  brand 
eftersom detta underlättar styrandet av konsumentbeteende mot brandet.   

Informanterna frågades inte direkt om huruvida deras värderingar påverkade 
brandingprocessen, men vad beträffade frågor om riktningen av byggandet av Hankens brand 
(Avsnitt 4.4.1), huruvida Hanken använder sig av den specialkunskap informanterna besitter 
och vad Hankens brandvärde betyder för informanterna (Avsnitt 4.3.4) kom det fram att fastän 
informanterna har värderingar samlade från år av erfarenhet är det endast en liten del av den 
totala andelen informanter som tar fram dessa egna värderingar. 

 

4.4.3 Hur arbetar du med att förmedla brand value åt prefekter och professorer 
 

Prorektorn besvarade denna fråga med att det är den dagliga verksamheten, att man 
poängterar användningen av rätt brevpapper och rätt PowerPoint. Detta sker huvudsakligen 
genom diskussioner. 

“Alla anställda bär ett ansvar att vara Hankens brand” – 
Ställföreträdande prefekt. 

“Jag måste dock nämna att jag  är  övertygad  att  vi  gjorde  rätt  val  
eftersom det är viktigt att skapa ett enhetligt brand just för att 
förstärka det här med kvalité och professionalism.” – Prorektor 
Kock 
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Frågan ställdes för att se hur förmedling av brand value fungerar i vardagen. Hankinson och 
Hankinson (1999:137–153) tar upp att när företag (eller organisationer) vill skapa ett starkt 
brand måste ledningen ha starka värdesystem som kommuniceras åt arbetarna (personalen) 
genom lyckad diskussion. 

Huruvida ledningen kommunicerade tillräckligt undersöktes genom frågan ”Jag anser att jag 
får tillräckligt med information om Hankens brand”. Om prorektor säger sig föra diskussioner 
och anser sig förmedla brand value genom den dagliga verksamheten borde informanternas 
svar till hundra procent finnas i svarsfacken ”helt av samma åsikt” eller ”av samma åsikt”.  

 

Figur 9: Får personalen tillräckligt med information om Hankens brand. 

Svaren till denna fråga tyder dock på en annan verklighet; tre informanter ansåg sig inte få 
tillräckligt med information och tre informanter ansåg sig endast delvis få tillräckligt med 
information. Detta betyder att 34 procent av informanterna till någon grad befinner sig i en 
”gråzon” till vilken informationen inte tycks nå fram.  

Av dessa 34 procent är en av informanterna ställföreträdande prefekt och resten 
överassistenter eller lektorer. Detta tyder på att rektorerna i första hand bör förbättra 
kommunikationen och kontrollera informationsflödet till överassistenter och lektorer, men 
även repetera Hankens brand value för ställföreträdande prefekter, för att klarhet ska uppstå. 

För att få en klarare bild av hur väl kommunikationen av brand value lyckas ställdes en fråga 
om informanternas kunskap i skapandet av brand value. 
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I alla tre grupper av svaranden nämndes internationalitet. Det är dock intressant att 
ackrediteringar och forskning, de faktorer som prorektorn sätter mycket tyngd på (avsnitt 
4.3.2) inte nämns så ofta som kunde förväntas. Endast fem informanter nämner forskning 
vilket är relativt lite eftersom totalmängden av svarspersoner var 19 stycken. Ackreditering 
nämndes av sju informanter, vilket är en mer positiv siffra men ändå under 50 procent av det 
totala antalet informanter. 

Vikten i att undersöka huruvida informanterna har förståelse för vilka faktorer som ledningen 
använder för att skapa brand value är kopplat till Kellers (2008:643) syn på brand value. Keller 
(ibid) anser att om ett företag (en organisation) skall ha ett starkt brand value måste varje 
anställd i företaget ha förståelse för vad som skapar värde för brandet. Detta sker genom att 
vara medveten om och förstå de faktorer som är viktiga i processen att bygga brand value för 
Hanken.  

Att hela tre stycken informanter från gruppen överassistenter/lektorer över huvud taget inte 
kunde nämna några faktorer är oroväckande. Detta tyder på att ledningen med prorektorer 
och ställföreträdande prefekter bör utbilda övrig personal bättre i de faktorer som enligt 
ledningen skall bygga brand value i Hanken. 

  

Kan du nämna två faktorer som ledningen använder sig av för att 
skapa brandvärde åt Hanken. 

Överassistent/lektor 

”Internationalitet, Näringslivskontakter. Tyvärr inte det som skapat 
det hittills (finlandsvenskheten)” 

”Utomhusreklam. Öppna seminarier, Hanken dag osv” 

”Ny visuell identitet – och att vi inte längre får använda material, 
typ kuvert med andra logon etc. Reklamen i stadsbilden – bussen i 
H.fors, skyltarna som t.ex. fanns i Vasa gatumiljön” 

Professorer 

”- satsar resurser på styrkeområden – försöker kommunicera 
externt och internt” 

”window dressing (yttre substanslös visualitet) intern förankring 

Ställföreträdande prefekter 

”Resultatstyrningen (försöker skapa personliga incitament för 
personalen  för  att  motivera  satsningar  på  verksamhet  som  gör  
Hanken synlig) Nätverk med andra etablerade 
högskolor/universitet” 

”Kvalitetsutveckling, styrning mot toppforskning” 
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4.5 Brand Management 
 

I detta avsnitt behandlas frågor som berör brand management, det vill säga att leda eller att 
styra ett brand. Detta avsnitt går även in på att skapa en förståelse för hur en akademisk 
organisation leds av rektorerna och hur personalen ser på ledningen. Frågor kring ledning 
behandlas i syfte att undersöka hur brand value chain management fungerar i både dagliga 
processer och långtidsstrategier. 

Frågorna kan visserligen kopplas till andra avsnitt och frågor (till exempel avsnitt 4.2 och 4.6) 
men behandlas ur synvinkeln brand management för att hålla en klar linje igenom arbetet. 
Nämnas bör att termen prestanda på marknaden som nämns i figur 3 av detta arbete 
existerade som bastanke när dessa frågor ställdes och analyserades.  

 

4.5.1  Hur  skulle  du  säga  att  rektorn,  eller  i  ditt  fall  prorektorn,  fungerar  som  en  
ledare? Hurudan är arbetsstilen och vilka verktyg har man för att leda 
 

Denna fråga ställdes för att få en insyn i hur rektorerna arbetar som ledare och mer generellt 
sett för att få en bättre förståelse för delen management i brand value chain management 
processen. Eftersom Adair (2004:42) påpekar att de tre högsta attributen som en manager 
behöver är beslutsfattande, ledarskap och kommunikation är det intressant att se om dessa 
tas upp av prorektorn som svar på från om arbetet som en ledare. 

Förutom den högsta ledningen som ovan beskrivs av prorektorn nämner han att det hålls ett 
möte med prefekterna från varje institution där aktuella frågor diskuteras och det gås igenom 
frågeställningar som organisationen kommer att ställas inför.  

 

 

Eftersom prorektorn på ett kort och koncist sätt berättar hur organisationen fungerar gjordes 
en förfrågan bland enkätinformanterna om de hade en klar bild över Hankens 
organisationsstruktur. 
 

“Det är alltså hela tiden en kommunikation i organisationen men 
det är klart tiden är som alltid en begränsande faktor. Sanningen är 
att det skulle finnas mer utrymme för diskussioner men tiden ger 
inte vika. – Prorektor Kock 
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Figur 10 Informantens syn på Hankens organisationsstruktur 

 
Det  är  positivt  att  79  procent  av  informanterna  anser  sig  ha  en  klar  bild  över  
organisationsstrukturen på Hanken. Endast två informanter var delvis av annan åsikt, vilket 
tyder på att det finns rum för förbättring i hur det informeras om hur hierarkin fungerar och 
hur man skall gå tillväga när personalen vill ha mera information eller klargöranden om beslut. 
Båda informanterna hörde till gruppen ”Överassistenter/Lektorer”, vilket innebär att 
förstärkning av kommunikationen särskilt bör betonas i denna kategori. 
 

4.5.2 Hur anser du att denhär organisationen fungerar om du tänker: från rektorer 
till prefekter till professorer till överassistenter och lektorer. Är det en kedja 
 

Denna fråga togs fram för att se hur starka kopplingar det finns mellan prorektorns och Kellers 
(2008:317) tankegångar om brand value management chain. Prorektorns syn på den 
hierarkiska kedjan skiljer sig såtillvida från Kellers (figur 3) att den är mycket mer komplex. 

 

 

 

 

Denna kedja som nämns av prorektorn finns och fungerar, men han vill betona att 
kommunikationen mellan prefekten och de övriga i organisationen sker informellt. Prorektorn 
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Jag har en klar bild över Hankens 
organisationsstruktur

“Det är nog en kedja för vi har en sån organisationsstruktur idag att 
institutionerna idag är samma mellan H:fors och Vasa. Och det 
fungerar på det viset att prefekten i för institutionen finns i H:fors 
och  ställföreträdande  prefekten  är  då  här  i  Vasa.  Det  innebär  att  
prefekterna i H:fors har ett totalansvar för både H:fors och Vasa och 
ställföreträdaren i Vasa har ansvar för verksamheten och 
institutionen här. – Prorektor Kock 



56 
 

svarade även att det finns klara tillvägagångssätt för beslutsfattande och då de formella 
tillvägagångssätt används vill man skapa trovärdighet i till exempel beslut om nya kurser, vilket 
i sin tur skapar likvärdighet medan dessa nya kurser. 

 

 
 
 
Vad kedjor och hierarki beträffar tillfrågades informanterna ifall deras åsikter gällande Hanken 
blir hörda. Denna fråga ställdes för att se hur kedjan fungerar ”andra vägen”, det vill säga från 
personal till ledning.  
 
En kedja som fungerar endast från ledning till personal är något som prorektorn nämnde vad 
gäller organisationsbeslut. Följaktligen är det förståeligt att brandet till stor del styrs i denna 
riktning.  
 
Eftersom prorektorn även tog upp vikten av att bygga brand nerifrån upp leder det till en fråga 
om huruvida informanter anser att deras åsikter blir tagna på allvar. Noteras bör dock att även 
om ledningen lyssnar till åsikter bör dessa inte nödvändigtvis åtlydas eftersom detta kan skapa 
förvirring i brandet, vilket prorektorn nämnde redan i avsnitt 4.4.1.   
 

 
Figur 11: Lyssnar man på personalens åsikter om Hanken. 
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Mina åsikter gällande Hanken blir 
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“...formellt så finns det ju institutionsrådet. Vi sammankommer för 
att diskutera frågor som har att göra med undervisningen. De som 
godkänner studieplanen, kurserna och innehållet är undersöknings 
och forskningsrådet. – Prorektor Kock 
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Att endast 58 procent av det totala antalet informanter ansåg att deras åsikt blir hörd tyder på 
att ledningen och särskilt rektorerna tydligare bör visa att de lyssnar på åsikter även om 
åsikterna inte implementeras i organisationen.  
 
En tvåvägskommunikation är ytterst viktig eftersom den hjälper ledningen att se på frågor och 
beslut ur olika synvinklar. Lika viktigt är det att visa åt personal att åsikter blir hörda, att alla 
har något att säga till om eftersom detta skapar starkare lojalitet och positiva tankar om 
brandet. Informanterna som ansåg att deras åsikter inte blir hörda var fördelade på följande 
vis: en ställföreträdande prefekt, två professorer och fem stycken överassistenter/lektorer.  
 
Det är oroväckande att särskilt två professorer, vilket utgör 50 procent av gruppen professorer, 
ansåg att deras åsikt inte blir hörd. Detta tyder på att ledningen med rektorerna i spetsen bör 
utföra klara åtgärder för att förstärka relationerna till professorerna i första hand men även 
med ställföreträdande prefekter och överassistenter/lektorer.  
 
Genom att göra detta kan man förhöja Hankens brandvärde eftersom nöjd personal skapar 
ökat brand value för organisationen. King och Grace (2008: 359) påpekar också att ledningens 
initiativ (i detta fall att lyssna till personalen) har en positiv inverkan på organisationens brand. 
Därför bör rektorerna förbättra kommunikation till den grad att alla informanter anser sin röst 
bli hörd. 
 

4.5.3 Är det lättare att styra brandet i Vasa eller Helsingfors? Samt anser du att det 
finns skillnad mellan Hanken i Helsingfors och Hanken i Vasa 
 

Denna fråga ställdes åt prorektor för att få förståelse för huruvida det existerar en skillnad 
mellan de två existerande campus, samt hur organisationen fungerar i praktiken vad gäller 
ledningsfrågor om Hanken och dess brand value. 

 
 
 
 

Prorektorn tar här fram en intressant poäng, nämligen att institutioner enligt honom har 
likasinnade åsikter, vilket betyder att de svar som samlas i Vasa bör vara likartade i Helsingfors. 
Därför rekommenderas att en likadan enkät kunde göras i Helsingfors för att se om detta 
(subjektiva) påstående stämmer.  

Prorektorn fortsätter med att kommentera sitt svar genom att påpeka att Hanken trots allt är 
en skola med två campus och fastän dessa i princip är ett och samma har dessa två campus 
olika kontext. Som ett tydligt exempel nämner prorektorn att Hanken i Helsingfors är mer 
internationellt, engelskspråkigt och i förhållande inte en lika stor aktör i sitt område (när det 
gäller näringsliv, politik och invånarmedvetenhet) som Hanken i Vasa är.  

”Det  är  ingen  egentlig  skillnad  mellan  städerna,  det  här  är  ju  
subjektivt  men  om  jag  skall  summera  så  bygger  inte  motstånd  på  
geografi utan institution, det är alltså institutionerna som har olika 
åsikter som kan vara positiva eller negativa oavsett om vi talar om 
personal i Vasa eller H:fors  – Prorektor Kock 
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Vasa är en liten stad (om man ser på till exempel invånarantal och antal studerande) i 
förhållande till Helsingfors, Tammerfors, Åbo eller Jyväskylä som också är högskolestäder, 
vilket  genom  kännedom  gör  Hanken  till  en  stor  aktör  inom  området.  Prorektorn  tar  i  
diskussionen också fram att i Vasa är relationerna mer individbaserade, vilket också är något 
som skiljer. 

 

 

Prorektorn framhäver avsaknaden av en kommunikationsansvarig i Vasa, vilket ger viss 
förklaring åt den stora mängden informanter som ansåg att deras åsikter inte blir hörda (figur 
9). Eftersom identifikationsprocessen är ytterst viktig (Th e 2008:108) borde ledningen 
verkligen ta beslut för att öka kommunikationen på Hanken i Vasa, vilket skulle leda till  ökad 
identifiering.  Enkätförfrågningen vill även få fram ifall informanterna anser att det existerar 
skillnader i brand value mellan Helsingfors och Vasa.  

 

Figur 12: Vasa Hankens brandstyrka i relation till Hanken i Helsingfors. 

Svarspersonerna var till stor del eniga med prorektorns syn på Hankens brand value och att 
campuset i Vasa inte har starkare brand value än campuset i Helsingfors. Hela 90 procent 
ansåg att Hankens campus i Vasa inte har starkare brand value än campuset i Helsingfors. 
Detta tyder på informanterna tänker på samma sätt och inte funderar på huruvida Hanken i 
Vasa kan ses som en starkare aktör bland annat i näringsliv och politik.  

Det kan tänkas att en lokal synvinkel saknas och att informanterna tänker endast på Hanken 
som ett brand och därmed inte vill skilja Hanken i Vasa från Hanken i Helsingfors. De två 
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”Ett  problem  vi  har  här  i  Vasa  är  att  vi  inte  har  en  person  som  
ansvarar för kommunikation utan det sköts via Helsingfors. Detta 
skapar ibland problem. Det är en position som borde finnas i Vasa.”   
– Prorektor Kock 
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informanter som anser Hanken i Vasa ha starkare brandvärde kan ha sett på saken ur ett lokalt 
perspektiv. Slutsatsen är att denna fråga kan tolkas på olika sätt men att tolkningen varit i linje 
med den tankegång som existerar i ledningen vad gäller Hankens övergripliga brand och 
brandets två byggstenar: Hanken i Vasa och Hanken i Helsingfors. 

Vidare diskussion om skillnader och likheter mellan Hanken i Helsingfors och Hanken i Vasa 
kommer att föras i avsnitt 4.7. Detta avsnitt tar en djupare anblick på informanternas syn på 
hur Hankens brand ses vad de två olika enheterna samt Hanken som en enhetlig organisation 
beträffar. 

 

4.6 Kommunikation 
 
Detta avsnitt diskuterar frågor som gäller kommunikation och denna kommunikation berör i 
första hand brand men tangerar även ledningsmetoder. Kommunikation kommer att 
behandlas både ur extern och ur intern synvinkel för att få en förståelse för hur information 
flöder i organisationen.  
 
Modellen för brand value chain management i en akademisk organisation (figur 3) har en stark 
roll i detta avsnitt, eftersom feedback och word of mouth till  stor  del  påverkas  av  vad  både  
externa och interna konsumenter (och kunder) har för tankar om ett brand. Eftersom brand 
value  till  stor  del  påverkas  av  brand  equity  vilken  i  sin  tur  påverkas  av  brand  image  (Biel  
1993:70; Keller 2008:30) spelar kommunikationen stor roll för att ett företag, eller i vårt fall en 
organisation, skall ha lyckad brand value chain management.  
 
Vikten av kommunikation diskuterades redan i  avsnitt 2.2 och 2.3 av detta arbete och därför 
har skribenten gjort analysen genom att ha informationen ur detta avsnitt som ledande faktor i 
tankesättet. 
 

4.6.1 Har du märkt problem med kommunikationen i verkställandet av och fysiska 
kommunikationen i klassrummet av dina och rektorns visioner om Hankens brand 
value 
 

I denna fråga anser prorektorn att alla i organisationen arbetar tillsammans för att förstärka 
gemensamma brandvärden. Han fortsätter med att kommentera feedbacken på den nya 
imagen och brandet. 

 
 
 
Prorektorn anser alltså att feedbacken varit positiv, vilket i och för sig kan vara sant, men 
noteras bör att viss information som säger emot detta påstående existerar. I avsnitt 4.4.1 

”Jag måste nog säga att ... feedbacken varit positiv. Alla har tagit till 
sig  vår  nya  brand  och  image.  Jag  ha  inte  märkt  några  problem.”  –  
Prorektor Kock 
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kunde man finna att informanterna hade en någorlunda negativ syn på den nya visuella 
identiteten. Särskilt det faktum att processen var starkt pressad på personalen är något som 
uppkommer bland de svarande. 
 
För  att  kommunikationen  ska  fungera  nämner  prorektorn  just  vikten  av  att  ge  och  ta  emot  
feedback. För att se hur informanterna ser på feedback och kommunikation som en helhet 
gavs tre påståenden som de svarande fick ge sin åsikt på: kommunikation mellan ledningen och 
professorer & prefekter funkar bra, det är lätt att få tag i ledningen om man vill ge feedback 
och jag ger rektorn och prorektorerna feedback. Alla dessa frågor tangerar Chernatony och 
Cottams (2008:13–14,17) diskussion om hur viktig roll organisationskulturen spelar i skapandet 
av brand value. De berör också konsumentens tankesätt som tas upp i figur 3. 
 
Dessa tre påståenden skapar en insyn i hur informanterna, det vill säga personalen, ser på 
kommunikationsflödet inom organisationen. Åsikterna skapar en bild över både den egna 
kommunikationen samt den kommunikation som observeras bland medarbetare. 
 

 
 Figur 13: Kommunikation från ledningen till personalen. 

 
Över hälften (59 procent) av informanterna ansåg att kommunikationen fungerar bra mellan 
ledningen och professorer och prefekter. För att få en tydligare insyn i hur grupperna svarade 
(eftersom det kan vara svårt för överassistenter och lektorer att svara på denna fråga på grund 
av att de inte vet nivån och mängden av kommunikation) frågades det var i kommunikationen 
det uppstått och uppstår problem.  
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Av de ställföreträdande prefekterna ansåg en informant att han var av delvis annan åsikt, detta 
tyder på att arbetet mellan ledningen och ställföreträdande prefekter bör förbättras med 
målsättningen att öka och förbättra kommunikationen. Hit bör tilläggas att två av de svarande 
professorerna också ansåg att kommunikationen borde fungera bättre, vilket tyder på att även 
ställföreträdande prefekter bör arbeta med att kommunicera med professorerna.  
 
En dålig kommunikation påverkar organisationens funktioner och kvalitet eftersom splittrade 
syner på Hankens brand, brand value eller andra organisationsmässigt viktiga element så som 
relationer eller lojalitet kan uppkomma. Av gruppen överassistenter/lektorer anser 37,5 
procent, det vill säga tre informanter, att kommunikationen kunde vara bättre. Detta kan dock, 
som tidigare påpekats, bero på avsaknad av information gällande kommunikationens mängd 
och dess kvalitet. 
 
 

 
Figur 14: Ledningens tillgänglighet när man vill ge feedback. 

 
På frågan huruvida det är lätt att få tag i ledningen ifall informanten vill ge feedback anser 69 
procent att det är relativt lätt. Detta är positivt eftersom det visar att ledningen och rektorerna 
är synliga och inte bara diffusa entiteter som leder organisationen.  
 
För att kunna vara ännu mer tillgängliga bör mer arbete dock göras. Prorektorn nämner 
visserligen att Hanken har ett intranät och e-mail som läses varje dag men detta är inte 
nödvändigtvis fullständigt effektivt.  
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Största delen av feedbacken brukar vara grundad på något en person kommer på för stunden 
och glömmer relativt snabbt ifall feedbacken kan ges elektroniskt först efter att en tid har gått. 
En lösning till detta kunde vara en idé- och feedbacklåda utanför prorektorns rum.  
 
Att  lösa  existerande problematik  i  kommunikation spelar  en stor  roll  för  ledningen.  King och 
Grace (2008:359–360,370) samt Hankinson och Hankinson (1999:152) betonar att brist på 
kommunikation kan leda till ett försvagande av organisationens brand value. 
 
En förenkling av processen att ge feedback bör även kopplas till informanternas villighet att 
vara  aktiva  med  kommunikation.  Att  ledningen  med  rektorerna  i  spetsen  är  öppna  och  ger  
enkla metoder för att ge respons hjälper i föga grad om personalen inte kan, vill eller ids ge 
feedback berörande beslut, strategier eller annat viktigt.  
 
Detta problem togs itu med genom att skapa en undersökning om informanternas syn på 
feedback genom att fråga ifall feedback ges över huvud taget. 
 

 
Figur 15: Personalens benägenhet att ge feedback. 

 
Svaren visar att 58 procent av informanterna ger feedback åt rektorn och/eller prorektorerna. 
42 procent av informanterna ger i sin tur inte feedback, vilket kan bero på flera olika orsaker. 
En möjlighet är att informanterna inte ser något behov av att ge feedback eftersom allting 
fungerar väl. Det kan också vara så att de svarande anser att deras feedback inte blir hörd och 
tagen i beaktande, vilket skapar frustration och ovilja att ge åsikter gällande beslut, brand, 
strategier eller dylikt.  
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Det bör noteras att grupperna professorer och överassistenter båda hade 50 procent 
informanter som inte ger feedback. Vidare forskning om orsakerna bakom detta faktum bör 
göras  för  att  få  en  klarare  bild  över  hur  ledningen  i  framtiden  kan  få  feedback  från  hela  
personalen.  Detta  är  viktigt  eftersom  åsikter  och  kommentarer  är  en  viktig  del  av  
kommunikation och något som kan hjälpa Hankens ledning i byggandet av brand value. 
 

4.6.2 Tror du att näringslivet och studerande har olika syn på Hanken som brand  

 
Denna fråga ställdes för att se hur prorektorn och därmed ledningen tänker på Hankens brand 
vad gäller de två segment som organisationen vill kommunicera med: konsumenterna, det vill 
säga de studerande, och kunderna, vilka består av näringslivet. 

Diskussionen kring olika synsätt spelar en stor roll i skapandet av Hankens brand value 
eftersom Faircloth et. al (2001:61) tar upp att konsumentens beteende gentemot ett brand 
skapar brand equity, vilken i sin tur är en del av brand value chain management-processen (se 
kapitel 2).  

På  samma  sätt  kommer  vikten  av  hur  man  ser  på  brandet  fram  i  Kellers  modell  (figur  3)  av  
brand value chain, eftersom synsätt i stor grad påverkar den word of mouth som skapas och 
detta i sin tur påverkar prestanda på marknaden och därmed brand value. 

Prorektorn svarar att han hoppas att dessa två grupper inte har olika syner på Hankens brand 
utan att de ser likadant på vad Hanken och dess brand value står för. Han fortsätter dock med 
att erkänna att eftersom hans nuvarande position har mer att göra med näringsliv och arbete 
kring att Hankens brand når fram till denna grupp, kan han inte ge ett slutgiltigt och 
faktabaserat svar på frågan. 

Samma fråga ställdes till informanterna eftersom dessa har kontakt till både näringsliv och 
studerande. Särskilt kontakten till de studerade är på en annan nivå än den hos prorektorn, 
eftersom de övriga informanterna håller kurser, övervakar avhandlingar och i allmänhet 
kommunicerar mera med studeranden. 

 

Tabell 4: Åsikter om näringslivets och studerandes syn på Hankens brand. 

Svaren visar att största delen av informanterna anser att näringslivets och de studerandes syn 
på Hanken endast delvis är lika, vilket tyder på att arbete krävs för att styra Hankens brand 
value så att hela brandet ses lika av båda grupperna. Noteras bör att denna svarsfördelning är 
procentuellt sett mycket lika när man ser på informantgrupperna enligt arbetsuppgift. Endast 
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de ställföreträdande prefekternas svar avvek i den mån att där ansåg 20 procent (en 
informant) att synen på brandet var den samma och resten av de svarandes åsikter fördelades 
jämnt mellan nej och delvis. 

För  att  se  hur  informanterna  valt  sitt  svar  blev  de  ombedda  att  ge  en  kommentar  om  deras  
ståndpunkt. 

 

 

 

 

 

 

Båda informanterna lägger i denna fråga större tyngd på Hankens brandstyrka än på vad 
brandet är och hur brand value skapas. Det är intressant att denna syn på Hankens 
brandstyrka även är något som de informanter som svarade delvis på frågan ger, men dessa 
går in på mer konkreta faktorer och inkluderar också brand value i svaret. 

 

 

 
 
Dessa svar ger en djupare insyn i hur Hankens brand tolkas och vilka komponenter som brand 
value består av. Det visar sig att informanterna gör en uppdelning när det kommer till teori och 
praktik. Informanterna anser att näringslivet har en bild av Hanken som en producent av både 
utbildning och framtida personal.  
 
En klar linje dras i och med att enligt de svarande har studerande en bredare syn med vissa 
förväntningar på utbildning och framtida arbetsplatser, medan näringslivets syn utgår från de 
erfarenheter som upplevts under flera år. 
 
Det är helt förståeligt att de två grupperingarna, näringslivet och studerande, till någon grad 
har olika bilder av Hanken och dess brand och brand value. Det finns dock en möjlighet att 
arbeta med den övergripliga bilden av Hankens brand value som borde vara lika för båda 
grupperna.  
 
Trots att studerande ser på Hanken som ett lärosäte och näringslivet håller skolan som en 
producent, borde båda ha en likadan bild över vad Hanken kan erbjuda i praktiken och vilka 
faktorer som bygger Hankens kärnkompetens vad brand value beträffar. 

Du svarade att studerande och näringsliv har samma syn på 
Hankens brand. 

Överassistent / Lektor 

”Studerande vid Hanken har goda kontakter till näringslivet och får 
sina uppgifter därifrån. Hanken har goda kontakter till näringslivet 
och är känt där.” 

Ställföreträdande prefekt 

”Jag tror att Hanken som brand är lika starkt i båda grupperna” 

Du svarade att studerande och näringsliv delvis har samma syn på 
Hankens brand. 

Överassistenter / Lektorer 

”Kanske att de studerande får en mera bred bild än näringsliv 
överlag. Men båda tror jag nog förnippar Hanken med kvalitet.” 
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De informanter som ansåg att näringslivet och studerande har olika syn på Hankens brand tar i 
sin tur fram bra poäng vad gäller faktorer som berör brand value. För att ledningen med 
rektorerna i spetsen skall kunna förbättra sitt arbete med Hankens brand value chain 
management bör det tas i beaktande vad som förorsakar splittrad syn vad Hankens brand 
beträffar. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informanten som nämner relationen till fortbildning tar upp en faktor som borde ses över på 
ledningsnivå. Prorektorn poängterar att Hankens brand baserar sig på forskning (bland annat 
avsnitt  4.2.1  och  4.3.3  i  detta  arbete).  Detta  tyder  på  att  en  diskussion  om  vilka  saker  och  
verksamhetsområden inom näringslivet som kan vara till nytta både för att förbättra Hankens 
brand value och att skapa ökade möjligheter att få arbete för studerande borde föras.  
 
Det är en självklarhet att den akademiska friheten i att forska kring fritt valbart ämne inte skall 
tas bort, men skolan och dess ledning skulle tillsammans med institutionerna kunna ha 
starkare samarbete med näringsliv så att studeranden kunde välja att göra avhandlingar och 
undersökningar som behövs i och uppskattas av det lokala näringslivet. 
 
Kunskapen om Hanken och dess brand inom det österbottniska (och särskilt det finska) 
näringslivet  är  litet,  vilket  antyder  att  ledningen borde arbeta mer  med att  få  fram Hanken i  
Vasas (och Helsingfors) gatubild. Genom att vara synligare i media och aktivt marknadsföra 
Hanken åt näringslivet kunde detta mål uppnås. Hanken har visserligen i någon mån synlighet i 
Helsingfors eftersom en buss prytts med Hankens logo. I Vasa har Hanken haft skyltar på 
gatorna och ordnat öppna seminarier (detta har gjorts även i Helsingfors). Dessa åtgärder är 
dock inte tillräckliga – Man bör arbeta hårdare för att få media, näringsliv och studerande 
intresserade av Hanken.  
 

Du svarade att studeranden och näringsliv inte har samma syn på 
Hankens brand. 

Överassistenter / lektorer 

”Studeranden – kopplat till undervisning Näringslivet – oftast 
kopplat till fortbildning Var kommer forskningen in? Det lokala 
näringslivets behov av forskning verkar ibland väldigt litet.” 

”Studeranden ser hur lockande utbildningen är. Näringslivet ser hur 
väl utbildningen passar för företagets behov” 

Ställföreträdande prefekter 

”Jag  har  otillräcklig  kunskap  om  respektive  parts  åsikter,  men  
generellt sett är kunskapen om Hanken inte speciellt stor inom 
näringslivet i Österbotten (förutom hos alumner)” 

”Pga  olika  premisser.  Finskt  näringsliv  vet  lite  om  Hanken.  För  
studeranden är Hanken för nära.” 
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Med bra extern kommunikation och marknadsföring kunde Hankens brand value höjas genom 
att få media intresserat av att rapportera om Hanken. Strategiska beslut om hur Hanken skall 
få god och ökad word of mouth i Österbotten (och på nationell nivå) borde samtidigt tas. 
 
Synlighetsfaktorn på studerande- och näringslivsnivå kunde på ett konkret sätt förbättras 
bland annat genom att samarbeta med Vasas industri och därmed skapa projekt, kurser och 
avhandlingar som är orienterade på områden som de lokala företagen ser som viktiga. En till 
åtgärd är att anställa en kommunikationsansvarig för Hanken i Vasa (nämns i avsnitt 4.5.3) 
eftersom denne kan övervaka att mängden av kommunikation i alla former (såsom reklam) är 
tillräcklig och att Hanken hela tiden arbetar för att synas i både näringslivets och studerandes 
vardag. 
 
Det sätt på vilket näringsliv och studerande ser på Hanken spelar en stor roll när man kopplar 
ihop dessa svar med brand value chain management-modellen för en akademisk organisation 
(figur  3).  Detta  eftersom  synsättet,  oavsett  om  det  är  lika  eller  olika,  bygger  på  hur  
konsumenten/kunden tänker på Hankens brand och vilken word of mouth detta synsätt 
skapar. Ledningen bör sträva efter en enhetlig syn eftersom detta hjälper att skapa en enhetlig 
feedback på Hankens brand. Denna enhetlighet skapar en starkare prestanda på marknaden, 
vilket i sin tur är direkt kopplat till skolans brand value. 
 

4.7 Utvecklingsförslag för Hankens brand value 
 
I detta avsnitt diskuteras frågor som inte direkt berör de fem kategorierna branding, brand 
value, internal branding, brand management och kommunikation.  Det  som  tas  upp  i  detta  
avsnitt baserar sig på två nivåer, det som prorektorn personligen gör för att branda Hanken 
och förstärka skolans brand value och de förbättringsförslag som personalen har vad gäller att 
förstärka Hankens brand value i Vasa, Helsingfors och som en helhet. Skribentens syn och 
analys av givna förslag samt egna tillägg kommer också att tas upp i detta avsnitt. 

4.7.1 Prorektorns roll som skapare av brand value 
 
Prorektor Kock berättar att brandingen av Hanken sker på två sätt, uppföljandet av de officiella 
strategierna och personliga åtgärder. Av dessa beskriver Kock i första hand hur byggandet av 
brandet går till byråkratiskt sett. 
 
 
 
 
 
 
 
Prorektorn betonar att Hanken även fungerar genom delstrategier. Han nämner som exempel 
undervisningen som ett  område som direkt  berörs  av  en delstrategi.  Kock fortsätter  med att  

“Vi  har  visserligen  klara  strategier  för  hur  vi  använder  vårt  
varumärke och det är Marknadsföringsdirektörn som håller i de 
trådarna. Detta berör då främst operativa frågor ... strategiska 
frågor igen tas upp i ledningsgruppen och om det krävs, styrelsen. --
- jag är aktivt med i gruppen som bestämmer hur vi kommunicerar 
med alumner, näringsliv hur vi kommunicerar med studeranden.” – 
Prorektor Kock 
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betona vikten av att följa den linje som fastställts för organisationen och av att använda den 
strategi som fastställt hur till exempel brandet skall se ut. 
 
Eftersom det redan tidigare (avsnitt 4.6) fastställts att synlighet är en viktig faktor för att öka 
Hankens brand value är det positivt att prorektorn nämner som exempel alumnverksamhet 
som en metod för kommunikation. Noteras bör ändå att fastän Kock nämner att det finns över 
tusen alumner i nejden är dessa till stor del svenskspråkiga. Det bör arbetas mer med att göra 
Hankens brand value starkare hos de finskspråkiga, både på studerande- och 
näringslivsfronten.  
 
Vad gäller Hankens framtid anser prorektorn att det i framtiden kan hända att skolan måste 
integreras i ett universitet. Om detta blir verklighet anser Kock att Helsingin yliopisto är det 
bästa alternativet eftersom Hanken redan har ett visst samarbete med skolan i fråga. Detta är 
ännu inte aktuellt, men ledningens framåttänkande vad beträffar långsiktiga brandstrategier 
antyder att tankar på en möjlig integrering redan existerar. 
 
Prorektorn vill ännu tillägga att enligt honom har brandingen av Hankens namn utomlands 
lyckats och det faktum att studentkåren brandat (och varumärkesskyddat) termen hankeit är 
också något som stärker skolans brand. För att lyckas branda hanken utomlands bör större 
arbetsinsatser göras, i synnerhet eftersom Hanken bytt sitt namn till Hanken school of 
economics, vilket ger en diffus bild av till exempel vilket land skolan kommer ifrån.  
 
Ett antal informanter ansåg att Hankens namn inte är känt utomlands (avsnitt 4.3.2), vilket 
tyder på att ledningen skall arbeta med att göra Hankens brand mera känt både på regional 
och på international nivå.  
 
Prorektorn nämner i intervjun att det fanns viss diskussion om ordet Swedish borde finnas i 
Hankens engelskspråkiga namn. Resultatet blev att ordet utelämnades eftersom det kunde 
missuppfattas så att man på internationell nivå tror att Hanken är från Sverige. Detta är ett 
beslut som skribenten anser vara lyckat. Hanken är en finlandssvensk skola men ordet Swedish 
får även mig att tro att skolan är från Sverige (om man tänker bara på ordet och utelämnar den 
kunskap har om Hanken). 
 
Då prorektorn tillfrågas om hur han personligen brandar Hanken anser han att processen att 
skapa brand value är något som sker i det han gör på daglig basis. 
 
 
 
 
 
Att ha en prorektor som ”brinner för” Hanken är mycket positivt för skolans brand value. En 
ledare som tror på brandet och gör sitt yttersta för att brand value skall förbättras ger 

“Det man kan personligen kan göra är att jag är en äkta Hankeit, jag 
har studerat här, doktorerat här. Jag är en äkta alumn och stolt 
Hankeit och kanske det är något jag förmedlar ut. --- jag brinner för 
det jag gör.” – Prorektor Kock 
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personalen en bra bild. Internal management, vilket innebär att ledaren konstant vill förbättra 
organisationen av egen vilja, speglas även utåt eftersom det ökar på interna positiva åsikter. 
 
Som slutkommentar gällande byggandet av brand value på personlig nivå vill prorektorn ta upp 
det svenska språket, något som Kock personligen anser är ytterst viktigt som en komponent i 
Hankens brand value. 
 
 
 
 
 
 
 
Det är visserligen viktigt för Hankens brand att behålla en viss nivå av finlandssvenskhet, men 
ledningen borde ta i betänkande hur starkt detta skall speglas i Hankens brand value eftersom 
skolan även borde nå ut till det finska och det internationella näringslivet i nejden. 
 
Det svenska språket är definitivt något som gör Hanken speciellt men frågan är huruvida det 
skall bestämma hur Hankens brand value byggs? Enligt prorektorn arbetar Hanken i 
Helsingfors med att internationalisera sig och bli mer engelskspråkigt genom kurser och 
utbildningslinjer.  
 
Ett mindre drastiskt steg mot internationalisering och bättre synlighet kunde vara att 
automatiskt tillåta studerande att skriva sin magistersavhandling på engelska eftersom de 
flesta företag i Vasa arbetar med engelska som officiellt språk (Wärtsilä, Vacon och ABB för att 
nämna några). 
 

4.7.2 Personalens förslag på att förstärka Hankens brand value  
 
Informanterna ombads ge förslag till ledningen på hur man kunde förbättra Hankens brand 
value. Förslagen uppdelades i tre delar, Vasa, Helsingfors, och Hanken som en helhet. De 
svarande gav flera förslag på alla alternativ. En term som repeterades ofta är synlighet och 
detta  kom  fram  i  flera  av  svaren  som  berörde  Hanken  i  Vasa.  Svaren  är  i  detta  fall  inte  
uppdelade enligt den position som informanten har på Hanken. Detta beror på att de flesta av 
åsikterna återfanns bland alla grupper av svarande och positionen nämns endast om 
informantens position är starkt relaterad till svaret. 
 
 
 
 
 
 
 

“Jag skulle vilja själv sätta mer tyngd på den svenska delen men det 
går inte idag eftersom man måste ha det engelska med för att klara 
sig internationellt ... särskilt när man tänker att Vasa är en 
exportstad.  Vi  har  fått  från  näringslivet  tacksam  feedback  för  
engelska undervisningen och nu den obligatoriskblivande 
utbytesprogrammet eftersom den ger studeranden internationella 
färdigheter.” – Prorektor Kock 

Vad borde göras för att förstärka Hankens brandvärde i Vasa? 

”Hanken borde vara mycket mera synlig i medierna. Det är många 
människor i Vasa regionen som inte vet att Hanken finns.” 
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Alla  dessa kommentarer  tyder  på att  ledningen med Hanken i  Vasas  prorektor  i  spetsen bör  
arbeta med att  göra  Hanken ännu mer synligt.  Detta  kan göras  genom att  föra  en mer aktiv  
dialog med samhället (politiker, näringsliv, studerande och andra skolor), vilket nämns av tre 
informanter. 
 
 
 
 
 
 
Svaren ovan visar att diskussionen som togs upp i avsnitt 4.7.1 om samarbete med näringsliv är 
relevant. Hankens ledning skall kunna ta tag i att förbättra skolans brand value genom att 
skapa starkare och mer relevant samarbete med lokalt näringsliv.  
Genom att göra detta förstärks brandet hos Hanken i Vasa, vilket i sin tur ökar hela 
organisationens brand value.  
 
Resten av informanterna ansåg att det borde satsas på Hankens marknadsföring, på en 
utveckling av verksamheten och på att öka Hanken i Vasas värde i den mån att potentiella 
studerande ser Hanken i Vasa som ett likvärdigt alternativ till Hanken i Helsingfors. 
 
När det kommer till förbättringsförslag för Hanken i Helsingfors, gav inte lika många 
informanter  kommentarer.  Detta  kan  bero  på  att  de  inte  hade  tillräcklig  information  om  
aktiviteterna i Helsingfors eller att de inte hade något att tillägga till de strategier som används 
för tillfället. Något som dock nämndes av flera informanter var att Hanken i Helsingfors skall 
arbeta med att få bort gamla fördomar. 
 
 
 
 
När det kommer till ”pappa betalar-status” det vill säga huruvida hankeiter anses som ”bättre 
folk” finns det en viss sanningshalt i dessa fördomar (Online: Hankeniter-bättre folk? ; Åbo 
akademis ekonomiestuderandes syn på hankeiter), detta tyder på att ledningen bör arbeta 
aktivt med att slå sönder denna myt genom att till exempel framhäva hankenalumner som inte 
haft en rik bakgrund men ändå lyckats i näringslivet genom att arbeta hårt och studera flitigt. 
 
Tretton informanter gav kommentarer om förbättring av brand value. Återigen är begreppet 
kommunikation något som kommer fram. Informanterna anser att vad gäller Hanken som 

Vad borde göras för att förstärka Hankens brandvärde i Vasa? 

”Borde positionera sig, hitta en egen nish, tex koppling till 
energiklustret i Vasa” 

”Vasa måste kunna marknadsföra som en självständig enhet” 

Vad borde göras för att förstärka Hankens brandvärde i 
Helsingfors? 

”Få bort pappa betalar status” 

”Regional synlighet – ex. Få ytterligare plats i tidningarna, även de 
finskspråkiga. Bra har varit att vi nu haft artiklar då gästprofessorer 
besökt oss. Den som inte syns, finns inte syndromet.” 

”Mer information om Hanken i FINSKA media” 
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helhet borde ledningen satsa inte endast på lokal synlighet utan också på att få fram hela 
Hanken.  
 
En av informanterna anser att både Hanken i Helsingfors och Hanken i Vasa skall synas i det 
gemensamma materialet (till exempel reklamblad och affischer). Samma informant anser att 
Vasa hamnar lite i skymundan och de flesta kopplingar till brandet Hanken är till campuset i 
Helsingfors. Det kommer även fram många olika idéer i informanternas svar och dessa berör 
inte enbart Hankens synlighet utan även andra konkreta aktioner som ledningen borde ta tag i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En av informanterna anser att ledningen bör satsa på ”bättre personalpolitik”, vilket visar att 
den interna marknadsföringen inte ännu är på bästa möjliga nivå. Tyvärr ger inte informanten 
mera information om exakt  vad som borde förbättras  vilket  gör  det  svårt  för  rektorerna och 
ledningen att ta aktion inom de områden där det finns svagheter. Detta kunde lösas genom att 
ha en öppen, fungerande och framför allt anonym möjlighet för feedback i form av till exempel 
en postlåda ämnad enbart för feedback.  
 
Nästa steg vore ett rapportsystem som anger hurudan feedback som kommit exempelvis 
under senaste kvartalet och vilka aktioner ledningen tagit baserat på dessa (ifall ledningen 
anser att feedbacken inte kan användas borde en motivering ges).  
 
Det bör tilläggas att två informanter var helt nöjda med arbetet med Hankens brand value. En 
av dessa ansåg att det för närvarande satsas på förbättringar och den andre anser att ”det är 
ok som det är”. Visserligen är det positivt att det finns belåtenhet men man bör inte glömma 
att ett företag, eller i vårt fall en akademisk organisation, borde hela tiden hållas hungrigt 
vilket betyder att ledningen och personalen hela tiden skall tänka på hur beslut och processer 
kunde göras på ett bättre sätt. 
 

 
  

Vad borde göras för att förstärka Hankens brandvärde som en 
helhet? 

”Bättre personalpolitik” 

”substance over form” 

”fortsatt självständighet + fortsatt profilering som en internationell 
handelshögskola + tredje ackreditering” 
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4.8 Sammanfattning  
 

Brand value chain management är en process som litteratur ofta kopplar ihop med företag19. 
Denna undersökning visar att trots att tankegången har rötter i företagsvärlden används den 
också av organisationer och i detta fall en skola.  

Hankens ledning har en vision om hur brand value skall skapas och de dagliga processerna 
påverkas av strategier som har med brandet att göra. Som starkaste element användes Kellers 
modell för brand value chain (figur 3) för att tolka, förstå och analysera hur Hankens ledning 
med rektorerna i spetsen arbetar med att styra och skapa brand value. 

Studiens syfte var att undersöka huruvida ledningen använder de metoder som nämns inom 
litteraturen om branding för att styra brand value, det vill säga hur den praktiska verkligheten 
ser ut i jämförelse med den teoretiska referensramen. En lyckad koppling kunde göras men det 
visade sig att organisationen också använder sig av metoder och fungerar på sådana sätt som 
inte nämns i litteraturen. Dessa skillnader beskrivs djupare i figur 16. 

I  undersökningen kommer det fram att även om Kellers modell (figur 3) är ett bra verktyg, är 
inte skapandet av brandet lika linjärt och organiserat som framförs i tankegången bakom 
modellen. En mer sanningsenlig bild skapas då man ser på de fem processerna (avsnitt 4.2 – 
4.7), branding, brand value, internal branding, brand management och kommunikation som 
dynamiska processer i konstant växelverkan. Arbetet gick ut på att undersöka hur brand value 
chain management fungerar och arbetet kom fram till att fastän en kedja existerar i den 
mening att ledningen, till vilka rektorerna hör, diskuterar strategier om bland annat hur 
Hankens brand skall styras och dessa strategier implementeras genom att rektorerna framför 
riktlinjer för beslut om brandet åt övrig personal. Så är hierarkin från ställföreträdande 
prefekter till professorer, överassistenter och lektorer är mer diffus än väntat (i jämförelse 
med Kellers modell i figur 3).  

Enkätförfrågningen som berörde Hankens brand och brand value chain management visar att 
informanterna relativt fritt skapade brand value för skolan. En klar kedja och hierarki kunde 
definieras i användandet av Hankens nya visuella image. De svarande hade en klar åsikt att 
ledningen styr och bestämmer användandet av material bundet till denna image. 

En annan hierarki som föga överraskande kunde hittas, var styrandet av organisationen och 
det faktum att Hankens brand byggs uppifrån neråt. Här följs tankegången i Kellers modell i 
figur 3, i vilken rektorerna ses som grundpelare för värdeskapande i den kedja som skapar 
organisationens slutliga brand value.  

Att man har en klar hierarki är förståeligt eftersom om brand value till lika stor grad styrdes av 
personalen skulle detta tära på brandets identitet eftersom brandet skulle inneha för många 
meningar. 

                                                             
19 Med detta ord avses “monetära” företag som bygger på att skapa ekonomisk vinst 
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Undersökningen kom dock fram till att vad Hankens brand och den vardag som existerar i 
organisationen beträffar, skapas brand value även till stor del av personalen. Det kom även 
fram att brand value chain management egentligen inte endast är en kedja utan en metod som 
borde användas av ledningen för att styra vad Hankens brand står för. 

Med informationen som samlades av prorektorn och genom enkäten kom det fram att brandet 
skapas i lika mängd av flera processer. Denna tankegång fick skribenten att tolka brand value 
chain management genom en ny tankemodell som kan ses i figur 16.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Modell för hur brand value management-processerna fungerar i Hankens organisation (Salmi 
2009) 

Vad gäller de fem kategorierna (eller egentligen komponenterna) branding, brand value, 
internal branding, brand management och kommunikation, som undersökningen använde för 
att förstå styrandet av brand value framkom att fyra av dessa kategorier, brand value, internal 
branding, brand management och kommunikation är likvärdiga vad gäller att skapa brand och 
att det som brand value chain management bygger på är att ledningen kan se processen som 
beskrivs i figur 16 och styra dessa komponenter till en sådan balans att brandet kan öka i 
värde. 

Undersökningen visade att prorektorns syn på Hankens brand och hans bedömning om hur 
brand value skapas av personal inte var helt korrekt. Det framkom att vad de fem kategorierna 
som skapades för att utvärdera brand value chain management beträffar, visade det sig att de 
största bristerna kunde hittas i kommunikationen.  

Det är förståeligt att tidsbrist och avsaknaden av en kommunikationsansvarig kan påverka 
kvaliteten och mängden av både intern och extern kommunikation negativt. Det bör dock 
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poängteras att eftersom en lyckad kommunikation grundar sig på en stark organisationskultur, 
vilken i sin tur påverkar brand value, bör ledningen satsa på detta område.  

Ett annat område med vilket ledningen konkret kan arbeta är brand value som en egen 
komponent. Eftersom informanten hade olika syner på vad Hankens värderingar står för och 
vad som kunde göras för att förbättra skolans och hela organisationens brand value så bör 
ledningen ta en titt på dessa förslag och behandla de som realistiska alternativ till strategier för 
att förstärka Hankens brand value. 

4.9 Validitet och Reliabilitet 
 

Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel (Patel & Tebelius 1987:73). När det 
görs en övergång från den teoretiska till den empiriska nivån kan problem uppstå. Problemen 
uppkommer vid övergången från den teoretiska till den empiriska nivån. Har undersökaren 
kunnat avbilda den ”verkliga verkligheten” (Johansson Lindfors 1993:107) på ett sätt som är 
tillförlitligt? 

God reliabilitet, eller tillförlitlighet, präglas i en undersökning av att själva mätningen inte 
påverkas av den som utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. För att en 
undersökning skall ha god reliabilitet ska mätningen till liten grad påverkas av tillfälligheter, 
vilket betyder att det endast får finnas få slumpmässiga fel.  

Reliabilitet är absolut nödvändigt för att uppnå validitet (giltighet). Man bör komma ihåg att 
hög reliabilitet inte i alla fall är en garanti för att validiteten är hög. För att höja reliabilitet av 
undersökningar kan undersökaren använda olika standardiseringsförfaranden. Genom att göra 
detta försöker mätningen genomföras på så identiskt lika sätt som möjligt. Därmed kan 
slumpens inverkan förhindras. (Lundahl & Skärvad 1992:89)  

Validiteten definieras som frånvaron av systematiska mätfel (Lundahl & Skärvad 1992:87). 
Variablerna som används skall vara relevanta och lämpliga mått på egenskapen som 
undersöks. Ifall detta inte uppfylls kan det skapas ett systematiskt fel, som inte försvinner 
fastän man skulle göra fler mätningar på samma enhet.  

Det är i huvudsak när man skall mäta attityder och abstrakta begrepp som 
operationaliseringen till mätbara variabler blir avgörande för validiteten (Dahmström 
2000:263). Problemet med validitet är att det är omöjligt att med fullständig säkerhet kunna 
fastslå om en mätmetod är av hög validitet eller inte. 

Arbetet  uppfyller  validitets-  och reliabilitetskrav i  den mån att  eftersom prorektorn är  med i  
ledningen och därmed har insyn i hur brand value chain management sköts på Hanken är det 
relevant att bygga undersökningen kring prorektorns syn på frågor om brand value. 
Djupintervjun var öppen och mycket fri; prorektorn tillät skribenten att fritt använda all data 
som samlades ifrån djupintervjun vilket visar att det finns transparens i datat. 
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Informanterna fick anonymt svara på enkätfrågorna som baserade sig på Kellers modell i figur 
3, vilket i sin tur skapade ärliga och relevanta svar. Trots att undersökaren var på plats då 
enkäten ifylldes fanns det inga krav på informanten att berätta vad de valt att svara. 
Visserligen kan undersökarens närvaro skapa viss förvanskning i resultat men så är knappast 
fallet i denna undersökning.  

Datavaliditeten av enkätsvaren styrks av att informantbasen består av den personal som i 
vardagen har att göra med ledningen, studerande, näringsliv och Hankens brand, det vill säga 
ställföreträdande prefekter, professorer, överassistenter och lektorer. 

Eftersom både djupintervjun och enkätförfrågningen byggdes på åsikter är det omöjligt att 
säga huruvida likadana resultat skulle kunna uppnås om undersökningen gjordes igen.  

Eftersom Hankens organisation hela tiden utvecklas är det möjligt att vissa av enkätsvaren 
ändras med tiden på grund av åtgärder som ledningen tagit. Denna undersökning gjordes från 
februari till maj år 2009 och eftersom alla de svarande blev intervjuade inom en och samma 
månad kan svaren ses som valida och relevanta för den tid och plats som arbetet gäller. 

Skribenten anser därför att resultaten som helhet skulle gå i samma riktning om en ny 
undersökning gjordes. 
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5. Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 
 

Arbetets teoretiska del bygger starkt på att skapa en teoretisk referensram för att kunna forska 
i det syfte undersökningen gjordes för. Eftersom skribenten fick en insyn i hur prorektorn 
fungerar som operativ ledare samt vilka visioner denne har om Hankens brand och brand 
value, kan det sägas att denna del av syftet uppfyllts. Vad gäller den akademiska personalens 
tillämpning av de visioner som prorektorn har i koppling till Hankens brand value gav 
enkätförfrågan svar även på dessa. 

Eftersom arbetets empiriska del kunde kopplas till teori och på detta vis gav en bättre 
förståelse för hur brand value chain management fungerar och tillämpas i en akademisk 
organisation kan undersökningen anses som lyckad. 

Resultaten som undersökningen kom fram till presenterades i avsnitt 4.2 till 4.7. Utifrån dessa 
resultat skapades en analys över nuläget för Hankens brand value och vad som finns bakom 
detta. Resultaten var till viss del överraskande i den mån att jag förväntade mig se en klar och 
gemensam linje i informanternas svar. Detta var dock inte fallet och nästan alla frågor 
präglades av att informanter hade en annorlunda syn än vad ledningen hade och framför allt 
vad prorektorn trodde att de skulle ha. Detta tyder på att även om Hankens brand kan ses som 
starkt (tabell 2) bör ledningen satsa på en förstärkning av organisationskulturen genom ökad 
kommunikation med akademisk personal. 

Genom att dela informanterna i tre grupper: ställföreträdande prefekter, professorer och 
överassistenter/lektorer ville jag se om svaren skulle skilja sig inom dessa grupper. Intressant 
nog fanns det få skillnader i åsikter vad gällde frågorna, men grupperingen gav bra insyn i var i 
hierarkin det finns brister samt en förståelse för hur informanterna i en viss grupp tänker i 
frågor som fordrade en kommentar. 

Eftersom flera av informanterna ansåg att kommunikation kunde förbättras samt att deras 
expertiskunskap inte användes i så hög grad som ledningen kunde göra så föreslår jag att 
vidare forskning kunde gå in på att studera hur personalen anser att kommunikation kunde 
förbättras, samt på vilket sätt existerande expertiskunskap kunde användas för att öka 
Hankens brand value. Jag föreslår även att samma enkätförfrågning som ställdes i Vasa borde 
ställas i Helsingfors för att se hur åsikterna fördelas där. 

Eftersom prorektorn ansåg att åsikter inte är bundna till plats utan institutioner skulle det vara 
intressant att se om detta stämmer. På samma sätt kunde denna forskning utvidgas så att 
enkätförfrågningen även skulle beröra övrig, icke akademisk personal för att se hurudan syn 
dessa har på Hankens brand value. 

Som avslutning vill jag kommentera att undersökningen var ytterst intressant och gav mig 
personligen en djupare insyn både i brand value chain management och i Hanken som en 
organisation, två områden som var nya för mig före arbetet påbörjades.  
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BILAGA 1 

INTERVJUGUDE - PROREKTOR 

Brand value: Var vill Hanken positionera sig som universitet i den nationella och regionella 
högskolevärlden?  

 

Brand value: Vill Hanken bli ledande inom högskole och/eller universitetsvärlden eller endast 
inom företagsekonomin? 

 

Branding & Brand management: Vad har ni för andra baser för branding om man inte endast 
tänker på ackreditering? 

 

Branding & Brand value: Vilka faktorer enligt dig spelar största rollen i skapandet av hankens 
brand. Vi talar om position, brandvärde, organisation och allt detta innehåller. 

 

Internal Branding & Brand management: Hur är det då när man kommer in på nivån att spegla 
brandet åt elever? Hur skapar i och kontrolerar ni brandvärdet av det som sker i klassen? 

 

Brand management & Internal branding: Hur skulle du då säga att rektorn, eller i ditt fall pro-
rektorn fungerar som en ledare? Hurudan är arbetsstilen och vilka verktyg har man? För att 
leda…professorer, assistenter och institut. 

 

Brand management & Kommunikation:  Hur skulle du då se att denhär organisationen 
fungerar om tänker; från rektorerna till lärare till assistenter till underassistenter. Är det en 
kedja? 

 

Branding, Brand management och Kommunikation: Vad gör du, personligen för att branda 
Hanken? 

 

Brand management Du talar om olika råd och grupper som "demokratiskt" skapat riktlinjer, 
finns det dock något du kan göra eller som du arbetar med personligen för att branda Hanken? 
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Brand value: Du har redan talat om Hanken och att Hanken är en Handelshögskoloa, men vad 
annat gör Hanken för att differentiera sig från andra Universitet och högskolor, regionelt och 
nationellt? 

 

Branding & Brand value: Du talade om språk tidigare…tar ni upp att Hanken är en svensk 
skola. 

 

Brand management: Använder ni brand value och brand value chain management som verktyg 
när ni skapar Hankens brand? 

 

Kommunikation & Branding Är förnyandet av Hankens visuela identitet ett resultat av att 
omforma hanken som brand och de värden som brandet besitter? 

 

Brand Management & Internal branding: Anser du att hankens brand byggs nerifrån upp eller 
uppifrån ner? 

 

Brand Management: Hur arbetar du med att förmedla brand value åt prefekter och 
professorer? 

 

Internal Branding: Påverkar de värderingar professorer och prefekter har från tidigare i någon 
grad brandingsprocessen? 

 

Internal brandig & Kommunikation: Är det lättare att styra brandet i Vasa eller H:fors? 
(Storlek vs Centralbyrokratin) 

 

Brand management: Är hankens brand byggd "på enhetlig vision" av Rektorn och pro-
rektorerna hur funkar samarbetet då det kommer till brand beslut? 

 

Internal branding & Brand management:  Har du märkt problem med kommunikation då det 
kommer till verkställandet och fysiska kommunikationen i klassrummet av din och rektorns 
visioner om Hankens brandvärde. 



82 
 

 

Brand value: Om du måste svara riktigt kort så "Vad står Brandet Hanken och dess värderingar 
för"? 

 

Branding: Tror du att det kommer i framtiden att ske en omfokusering eftersom att det idag 
finns mera press på akademian att funka som ett näringslivsföretag? Samtidigt som elever 
börjar i allt större grad satsa på yrkeskolor och yrkeshögskolor. 

 

Brand value & Kommunikation: Anser du att det finns skillnad mellan H:fors och Vasa hanken? 

 

Brand value & brand management: Anser du då att det här med att mer och mer sätts det 
krav på att fungera som ett kommersielt företag kommer att påverka brandet och brand value 
processen? 

 

Kommunikation & Brand Management: Har du förbättringsförslag till hur attityder kunde 
ändras för brand och brand value innom Hanken. 

 

Branding & kommunikation Tror du att näringsliv och studeranden har olika syn på hanken 
som brand. 

(Brand value) & Kommunikation: Har det studerats varför studeranden valt hanken. 

 

Internal branding: Borde Vasa Hanken bli större? 
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BILAGA 2 

INTERVJUGUIDE – PERSONAL 

Statistisk data 

Arbetar du som:   

 

Hur länge har du fungerat i din nuvarande position och vad för slags arbete utför du i 
Hanken? 

 

Branding 

 

Är Hankens brand starkt? 

 

Vad skapar ett starkt brand? 

 

Brand value 

 

Kan du nämna minst två faktorer som ledningen använder sig av för att skapa brandvärde åt 
Hanken? 

 

Hur anser du att hanken positionerar sig i Finska Högskolevärlden? 

 

Beskriv kort vad brandet Hanken och dess värderingar står för enligt dig.  
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Fråga Branding Brand 
value 

Internal 
branding 

Brand 
management 

Kommunikation 

Jag har en klarhet över vad som 
bygger Hankens brandvarde         

 

 

 

 

X 

   

 

Det är viktigt att Hanken skapat en 
enhetlig visuell identitet eftersom 
detta förstärker Hankens 
brandvärde         

 

 

X 

 

 

X 

   

 

 

Jag använder aktivt materialet 
med Hankens nya visuella 
identitet.         

 

X 

  

X 

  

 

Hanken i Vasa har starkare 
brandvärde än Hanken i 
Helsingfors.         

  

X 

 

X 

  

 

Hanken och dess brand stöder och 
använder sig av den 
specialkunskap jag har inom mitt 
vetenskapliga område.  

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

Jag har en klar bild över Hankens 
organisationsstruktur 

   

 

 

X 

 

 

Jag anser att jag får tillräkligt med 
information om Hankens Brand.  

    

X 

 

X 

Kommunikationen mellan 
ledningen och professorer & 
Prefekter fungerar bra.         

   

X 

 

X 

 

X 

Det är lätt att få tag i ledningen om 
man vill ge feedback 

    

X 

 

X 

Jag ger rektorn och prorektorerna 
feedback.         

    

X 

 

X 

Mina åsikter gällande Hanken blir 
hörda.   

     

X 

         

Brand management 

 

Vad borde enligt dig göras för att förstärka Hankens brandvärde i Vasa/Helsingfors/Som en 
helhet  
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Internal branding 

 

I vilken riktning byggs Hankens brand? 

 

Kommunikation 

 

Har studeranden och näringsliv samma syn på Hankens brand? 

 

Vet du vilken Ackreditering Hanken söker för tillfället? – OBS! Flytta till Brand value. 
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BILAGA 3 

ENKÄTFRÅGOR MED SVAR 
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