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Sammanfattning 

Då det idag finns intressenter som förväntar sig att företag förutom att producera produkter 

också bör producera ett mervärde som intressenten kan relatera till har förväntningar på 

företags sociala ansvar ökat. Därför kan det vara viktigt att den externa kommunikationen 

med intressenterna till stor del handlar om hur företagen arbetar med samhällsfrågor. Den 28 

augusti 2008 bjöd Hudiksvalls Sparbank, som sponsor till Glada Hudikteatern, 

avgångseleverna från Hudiksvalls olika gymnasieskolor på föreställningen Elvis. Detta med 

förhoppningen att ta död på fördomar mot utvecklingsstörda men också för att skapa en 

positiv bild av banken.  

 

Huvudsyftet med vår undersökning är att se om och hur eleverna som medverkade på 

evenemanget reflekterade över det sociala ansvartagande som banken hade för avsikt att 

kommunicera. Detta skaffade vi oss kunskap om genom att utföra en enkätundersökning 

bland 325 av de 700 elever som var inbjudna till föreställningen. Genom en intervju med 

Hudiksvalls Sparbanks marknadsansvarige Anna-Karin Edeborg undersökte vi också om 

elevernas reflektioner stämde överens med de mål som Hudiksvalls Sparbank hade med 

evenemanget.  

 

De huvudsakliga resultaten av undersökningen visar att eleverna inte reflekterade över att 

Hudiksvalls Sparbanks sociala ansvarstagande låg till grund för evenemanget. När 

Hudiksvalls Sparbank i sin externa kommunikation samarbetar med Glada Hudikteatern 

hoppas de kunna skapa en bild av banken tillsammans med teatern. I och med föreställningen 

kan budskapet om alla människors lika värde förmedlas och därmed kan banken 

kommunicera en bild som bygger på de värden de vill förknippas med. Eleverna själva 

uppger att deras syn på utvecklingsstörda påverkades positivt i samband med föreställningen. 

Resultatet visar också att eleverna hade vetskap om att Hudiksvalls Sparbank var den sponsor 

som bjöd dem på Elvisföreställningen. Detta kan bidra till att elever sammankopplar banken 

och teatern med varandra, vilket kan leda till en god relation mellan Hudiksvalls Sparbank 

och dess målgrupp.



4 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning  6 
 

1.1.  Problembakgrund  6 
1.2.  Syfte  7 
1.3.  Frågeställningar  8 
1.4.  Avgränsning  8 

 

2. Bakgrund  9 
 

2.1.  Glada Hudikteatern 9 
2.2.  Hudiksvalls Sparbank  10 
 

3. Teori  12 
 

3.1.  Kommunikativa synsätt 12 
3.2.  Corporate social responsibility – CSR  13 

3.2.1. Nivåer av ansvarstagande 14 
3.2.2. Intressenter 15 
3.2.3. PR och kommunikation 16 
3.2.4. Kommunicera CSR externt 17 

3.3.  Varumärke 18 
3.3.1. Profil, image och identitet 19 
3.3.2. Imageöverföring 20 

 

4. Metod  23 
 

4.1.  Intervju  23 
4.1.1. Urval intervju  24 
4.1.2. Intervjumanual  24 
4.1.3. Tillvägagångssätt intervju  24 

4.2.  Enkät   25 
4.2.1. Urval enkät  25 
4.2.2. Enkätens utformning 26 
4.2.3. Tillvägagångssätt enkät  27 
4.2.4. Bortfall 28 

4.3.  Validitet och reliabilitet  28 
4.4.  Metodproblem  29 
 

5. Resultat 31 
 

5.1.  Resultat av intervju  31 
5.1.1. Hudiksvalls Sparbanks samarbete med Glada Hudikteatern  31 
5.1.2. Hudiksvalls Sparbanks syn på evenemanget  32 
5.1.3. Respons  35 

5.2.  Resultat av enkät  36 
5.2.1. Reflektioner kring Elvisföreställningen  37 

5.3.  Resultatsammanfattning  43 
 



5 

6. Analys 44 
 

6.1.  Varför socialt ansvartagande? 44 
6.2.  Vad kommunicerar socialt ansvarstagande? 46 
6.3.  Hur uppfattas socialt ansvartagande? 48 
 

7. Slutsats 50 
 

7.1. Vad var Hudiksvalls Sparbanks mål med kvällen då de   
bjöd eleverna på föreställningen Elvis? 50 

7.2. På vilket sätt reflekterade eleverna som blev bjudna på   
Glada Hudikteatern över Hudiksvalls Sparbanks medverkan? 50   

7.3. Reflekterade eleverna över det budskap om socialt  
ansvarstagande/CSR som Hudiksvalls Sparbank ville förmedla? 50 

 

8. Egna reflektioner 52  
  

9. Källförteckning 53 
 

9.1. Publicerade källor 53 
9.2. Vetenskapliga artiklar 54 
9.3. Webbaserade källor 54  
9.4.  Muntlig källa 54 

 
 
Bilaga 1. Intervjumanual 55 
Bilaga 2. Enkät 56 
 
 



6 

1. Inledning 
___________________________________________________________________ 

 

Detta kapitel inleds med problembakgrunden till det område vi valt att studera. Därefter redovisas uppsatsens 

syfte, frågeställningar och avgränsning. 

___________________________________________________________________ 

 

1.1  Problembakgrund 

I dagens samhälle kan det vara svårt att leva efter principen ”all publicitet är bra publicitet”. 

Att ha genomtänkt publicitet och att vara strategisk i sin kommunikation kan därför 

underlätta för företagen att nå målgruppen med det avsedda budskapet. För att differentiera 

sig gentemot konkurrenter kan det skapa mer gynnsamma förutsättningar för företag att 

kommunicera sitt sociala ansvarstagande. Företagens sociala ansvar, eller den engelska 

definitionen Corporate Social Responsibility (CSR), bygger på att företag tar ansvar för sin 

inverkan på dess omvärld. I och med det kan företagen kommunicera sin värdegrund vilket 

kan skapa ett gott anseende som i sin tur kan skapa tillfredsställelse hos intressenterna då de 

kan identifiera sig med företagens ställningstagande. Ibland är dessa värden som företagen 

genom sitt ställningstagande lyfter fram det enda som differentierar företaget från 

konkurrenterna.1 Att ägna sig åt socialt ansvarstagande är därmed ett sätt att kommunicera 

företagets mervärden. Företag kan därigenom visa att de är ansvarsfulla och kompenserar för 

sin påverkan på omvärlden.2 Ledning, ägare och anställda kan tillsammans hitta och 

tydliggöra företagets roll i samhället. På köpet kan värden frigöras som ökar företagets 

attraktionskraft och har en positiv inverkan på helheten som exempelvis effektivare affärsidé, 

tydligare vision, mer motiverade medarbetare, lojalare kunder och leverantörer samt starkare 

förtroendekapital.3 CSR kan därmed bidra till en bättre lönsamhet för företag. 

 

Glada Hudikteatern är en teater med utvecklingsstörda som 1996 startade som ett projekt i 

Hudiksvall. I början var det tänkt som ett alternativ för de olika verksamheter de 

utvecklingsstörda kunde välja att delta i. Idag, tolv år senare, har projektet växt och Glada 

Hudikteaterns senaste föreställning Elvis har visats på scener runt om i landet.4  

 

                                                 
1 Tench & Yeomans, 2006; 423f. 
2 Birth, et al. 2008; 182 
3 Löhman & Steinholtz, 2003; 10 
4 www1 
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Då det har blivit en sådan framgång är det idag många företag som sponsrar Glada 

Hudikteatern.5 En av Glada Hudikteaterns största sponsorer är Hudiksvalls Sparbank. Banken 

har som grundidé att satsa pengar på att utveckla bygden och att öka livskvalitén genom att 

stödja föreningsliv, kultur och utbildning. Sedan år 2000 har Hudiksvalls Sparbank satsat 45 

miljoner kronor på att utveckla bygden. En viktig del har varit som sponsor till Glada 

Hudikteatern.6 

 

I augusti 2008 investerade Hudiksvalls Sparbank i att bjuda 700 avgångselever från 

Bromangymnasiet, Glada Hudikskolan och Särskolan i Hudiksvall för att se Glada 

Hudikteaterns föreställning Elvis i Hudiksvall. Enligt den annonstidning som banken ger ut 

var syftet att de ville bidra till att minska ungdomars fördomar och förstärka det arbete som 

läggs ned i skolan när det gäller värderingar. Bland annat står det att läsa:  

 

Vill du också på ett enkelt sätt, bidra till att skapa ett fördomsfritt samhälle? Du kan göra 

det genom att vara eller bli kund i Hudiksvalls och Järvsö Sparbank.7 

 

Dagens medvetna konsument vill många gånger att företag inte bara levererar en produkt, 

utan att de också levererar ett mervärde som konsumenten kan identifiera sig med.8 Dessa 

mervärden kan vara svåra att kommunicera eftersom kommunikation är problematiskt på så 

sätt att mottagaren inte alltid uppfattar budskapet som sändaren avser.9 Vi avser därför att 

undersöka hur bankens målgrupp, i detta fall avgångseleverna, reflekterade kring 

föreställningen och Hudiksvalls Sparbanks medverkan i förhållande till vad banken ville 

förmedla. 

 

1.2  Syfte 

Eftersom det kan vara problematiskt att få målgruppen att uppfatta det kommunicerade 

budskapet på det sätt som är avsett är syftet med denna studie att undersöka hur eleverna som 

blev bjudna på Glada Hudikteatern reflekterade över Hudiksvalls Sparbanks medverkan. 

Vidare är syftet att också undersöka om dessa reflektioner överrensstämmer med det mål som 

banken hade med föreställningen. 

                                                 
5 www2 
6 www3 
7 www4 
8 Löhman & Steinholtz, 2003; 47 
9 Larsson, 2008; 47f 
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1.3  Frågeställningar 

• På vilket sätt reflekterade eleverna som blev bjudna på Glada Hudikteatern över 

Hudiksvalls Sparbanks medverkan?  

• Vad var Hudiksvalls Sparbanks mål med kvällen då de bjöd eleverna på 

föreställningen Elvis?  

• Reflekterade eleverna över det budskap om socialt ansvarstagande/CSR som 

Hudiksvalls Sparbank ville förmedla? 

 

1.4  Avgränsning 

När företag väljer att använda sig av CSR gäller det att tänka långsiktigt och att först förankra 

det internt. Att skapa en stark relation med de anställda är en förutsättning för att CSR ska 

fungera. De anställda blir då en del av CSR arbetet och kan i sin tur kommunicera det vidare 

till andra intressenter.10 Denna undersökning bygger på hur målgruppen uppfattade 

Hudiksvalls Sparbanks medverkan i samband med Elvisföreställningen och fokus kommer 

därför att ligga på bankens externa kommunikation. Den interna CSR kommunikationen är en 

viktig aspekt, men det är dock en annan forskningsfråga.  

 

 

                                                 
10 Löhman & Steinholtz, 2003; 152f  
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2. Bakgrund 

___________________________________________________________________  

 

I detta kapitel presenteras Glada Hudikteatern och Hudiksvalls Sparbank för att skapa ökad kännedom om de 

organisationer som låg till grund för det evenemang eleverna blev bjudna på.  

___________________________________________________________________ 

 

2.1  Glada Hudikteatern 

Glada Hudikteatern startade år 1996 och var tänkt som en aktivitet där utvecklingsstörda 

kunde välja att delta. I början av projektet blev det ifrågasatt både från anhöriga och 

allmänhet då det fanns en rädsla att de utvecklingsstörda skulle bli skrattad åt i stället för att 

publiken skulle skratta med dem. Pär Johansson och Olle Hillström ledde arbetet med teatern 

och erfarenheterna stärkte dem att fortsätta. I efterhand har det visat sig att rädslan var 

obefogad då de idag istället blir höjda till skyarna och blir bemötta som kändisar när de går 

på stan. Det var inte bara rädslan som var ett hot i början, utan även ekonomin. Innan succén 

med Elvis byggde projektet på ideellt arbete där bland annat gymnasieelever hjälpte till med 

scenbygge, rekvisita och smink med mera. Därmed fanns inte heller något behov att projektet 

skulle gå med vinst. Idag medverkar flera företag och professionella verksamheter med bland 

annat ljud, ljus och smink. Det lokala näringslivet har sponsrat och kommit och sett 

föreställningarna. Elever från olika skolor har mött de utvecklingsstörda i klassrummet och 

sedan sett dem på scen. Teatern har levt i "den vanliga världen" på ett avgörande sätt.11  

 

Den senaste föreställningen Elvis kom hösten 2005 och slog alla publikrekord i Hudiksvall. 

Till teaterns första uppsättning 1996 kom 24 betalande. Resterande 376 biljetter fick man 

skänka bort.12 Till föreställningen Elvis såldes 15 120 biljetter i Hudiksvall och staden har 

bara 15 273 invånare. När Elvis visades på Cirkus i Stockholm under 2008 blev alla sex 

föreställningar slutsålda, vilket medförde att det sattes in tre extra föreställningar. Det var 

stående ovationer varje kväll och applåder som aldrig ville ta slut.13 Glada Hudikteatern 

beskriver deras framgång med Elvisföreställningen på Cirkus i Stockholm i ett 

pressmeddelande:  

 

Överallt strös det rosor över föreställningen och den fantastiska ensemblen. Bra 

skådespeleri, fantastiska sångröster, bra dansare, kör och orkester, fin scenografi, 

                                                 
11 www5 
12 www6 
13 www5 
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makalöst ljus, roligt och samtidigt rörande, omdömena är solklara. Detta är mycket 

viktiga ingredienser för en perfekt teaterföreställning och Elvisensemblen levererar fullt 

ut. Vilka ambassadörer de är för Hudiksvalls kommun!14 

 

Från det att projektet startade till i dag, tolv år senare, har det växt och Glada Hudikteaterns 

föreställning Elvis har som sagt visats på scener runt om i landet, bland annat på Cirkus i 

Stockholm, Lorensbergsteatern i Göteborg och nu senast på Tonhallen i Sundsvall. Glada 

Hudikteatern har genom åren också synts i olika medier, medverkat i en dokumentär samt 

varit gäster i Nyhetsmorgon på TV4. De har även fått tagit emot priset Guldmasken 

”Privatteaterchefernas pris” på Cirkus i Stockholm. Detta projekt har därmed också bidragit 

till stor PR för Hudiksvall som stad.15
 

 

2.2  Hudiksvalls Sparbank 

Hudiksvalls Sparbank grundades år 1848 och är ett av de äldsta nu levande företagen i 

Hudiksvalls kommun. Bankens vision är att skapa en attraktivare bygd att bo, leva och arbeta 

i, samt att återvända till. Deras bankkontor är belägna i Hudiksvall, Iggesund, Enånger, Forsa, 

Delsbo och Järvsö. Kontoret i Järvsö var till en början en enskild bank, men är i dag 

sammanslaget med övriga kontor och är därför en bifirma till Hudiksvalls Sparbank. Då 

kontoret i Järvsö ligger utanför Hudiksvalls kommun har de valt att behålla namnet Järvsö 

Sparbank för att på så sätt skapa en lokal förankring. Hudiksvalls Sparbank är den enda bank 

i världen som har huvudkontor i Hälsingland, vilket medför att bankens vinst stannar i 

Hudiksvalls kommun och Järvsöbygden. Banken har alltid varit och är än idag en stor 

sponsor till bland annat kultur, idrott, utbildning och sysselsättning i Hälsingland. Deras 

sponsoravtal utgår från den lokala marknadens förutsättningar och ska resultera i aktiviteter 

som leder till fördjupade relationer och samarbeten.16 På bankens hemsida står det att läsa: 

 

Vi anser det vara viktigt att stötta det lokala ideella engagemanget, då vi anser detta vara 

en av grundpelarna för en attraktiv kommun.17  

 

För att förstärka deras lokala förankring, utveckla bygden samt marknadsföra banken har de 

tre olika stiftelser som sammanlagt tilldelats 26,6 miljoner kronor. Stiftelserna verkar för att 

                                                 
14 www7 
15 www1 
16 www8 
17 ibid. 
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öka sysselsättningen, främja utbildning samt stödja kultur och idrott.18 Banken arbetar med 

exponering och olika evenemang som ska stärka deras varumärke. De vill att exponeringen 

ska vara koncentrerad, tydlig och kraftfull. Via ungdomssponsringen etablerar banken tidiga 

relationer vilket bidrar till att långsiktigt bygga bankens varumärke. Banken anser att om de 

når ut till ungdomarna når de ut till hela familjen. I sponsorverksamheten är banken noga 

med att följa bankens och samhällets värderingar och ha en balans mellan idrott, kultur och 

samhälle. De strävar efter att sponsra breda och folkliga verksamheter där de via föreningar, 

organisationer och förbund når många människor i deras verksamhetsområde. Enligt banken 

själva undviker de att sponsra enskilda individer och extrema verksamheter som strider mot 

etik, moral, miljö eller bankens värderingar.19 

 

                                                 
18 www3 
19 www8 



12 

3. Teori 

___________________________________________________________________  

 

Syftet med detta kapitel är att beskriva de teorier och modeller som är centrala för den kommande analysen. 

Kapitlet inleds med en närmare inblick i kommunikativa synsätt och corporate social responsibility för att sedan 

avslutas med ett kapitel om varumärke med fokus på evenemang. 

___________________________________________________________________  

 

3.1 Kommunikativa synsätt 

Inom kommunikationsteorin finns idag två huvudsakliga sätt att se på kommunikation. Ett 

sätt baseras på professorerna Claude Shannon och Warren Weavers ursprungliga basmodell 

och kallas för transmissionssynsättet. Modellen bygger på hur ett meddelande överförs från 

en sändare till en mottagare, där fokus ligger på sändandet av budskapet och inte på hur det 

uppfattas av mottagaren. Enligt basmodellen sker en kommunikationsprocess på så sätt att en 

sändare skickar ett budskap till en eller flera mottagare genom ett medium. I detta medium 

kan det finnas ett brus som stör budskapet som kan göra att mottagaren inte uppfattar 

budskapet på det sätt som var sändarens avsikt. Mottagaren tar dock emot budskapet och 

därefter sker effekten av själva budskapet. Kritik har riktats mot synsättet då det finns en 

övertro på att det sända meddelandet tolkas på samma sätt av mottagaren som av sändaren. 

Sändare och mottagare har oftast olika bakgrund och tolkar då även budskapet olika. Det 

medför problematik i kommunikationen då informationen som förmedlas uppfattas olika 

utifrån den tolkningsram man har.20 

 

Det andra synsättet bygger på en mer meningsskapande kommunikation och är en utvecklad 

modell av transmissionssynsättet.  Där ses istället sändare och mottagare som deltagare i en 

interaktion. Deltagarna har olika bakgrund och tolkar därmed budskapet olika, vilket medför 

ett kommunikationsproblem. Först när gemensam förståelse skapats har god kommunikation 

infunnit sig enligt det meningsskapande synsättet.21 Basmodellen har under åren utvecklats 

och den påvisar idag att bruset egentligen uppträder i hela processen och att en 

återföringsprocess finns där mottagaren svarar sändaren. Begreppen kodning och avkodning 

har tillkommit och dess betydelse är att det som sändaren lägger in i budskapet kanske inte 

tolkas på samma sätt som var menat då avkodningen helt görs av mottagaren. Faktorer som 

påverkar sändare och mottagare externt har även lyfts in. För sändarens del gäller det bland 

                                                 
20 Larsson, 2008; 47f 
21 Larsson, 2008; 47f 



13 

annat individuella bakgrundsfaktorer, självuppfattning och den sociala omgivningen i 

organisationen.22 

 

3.2 Corporate social responsibility – CSR 

Corporate social responsibility är ett begrepp som blir mer och mer centralt på företags 

agendor. CSR är i sig inte en benämning som växt fram ur ingenting utan bygger på tre 

enskilda agendor; sustainability (hållbar utveckling), corporate accountability (företagens 

ansvar), corporate governance (hur företag sköts). CSR är dock en egen agenda som har 

utvecklats och har fram till idag blivit mer omfattande.23 EU-kommissionen definierar CSR 

som: 

 

[…] ett koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga aspekter i sin verksamhet 

och i sina affärskontakter på frivillig väg.24   

 

Det är just det som CSR innebär. Alla företag och organisationer är en del av samhället och 

därför är det också viktigt att de tar ansvar för sin inverkan på det. CSR betyder därmed det 

ansvar som organisationen tar gentemot samhälle och intressenter.25 

 

Idag kan CSR vara en konkurrenskraft gentemot andra företag på marknaden. Eftersom 

omvärlden ställer allt högre krav och har fått en ökad medvetenhet medför det att om företag 

väljer att arbete med CSR kan det skapa en positiv bild och en god relation mellan företaget 

och intressenterna.26 De som blundar för omvärldens krav kan lätt blir utestängda medan de 

som arbetar aktivt med CSR istället kan få konkurrensfördelar.27 Det är inte längre en fråga 

om att endast marknadsföra de produkter företaget producerar utan stor vikt måste också 

ligga på att kommunicera företagets värden för att bygga upp ett gott anseende. CSR ses 

därför som en del av ett PR arbete snarare än ett medel för marknadsföring då fokus ligger på 

att skapa en god relation med intressenter.28 

 

                                                 
22 Larsson, 2008; 47ff 
23 Löhman & Steinholtz, 2003; 16-17 
24 www9 
25 Tench & Yeomans, 2006; 97 
26 Löhman & Steinholtz, 2003; 47 
27 Tench & Yeomans, 2006; 100-101 
28 Löhman & Steinholtz, 2003; 38 
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3.2.1 Nivåer av ansvarstagande 

Archie B. Carroll, professor i marknadsföring vid Universitetet i Georgia, USA, menar att det 

alltid mer eller mindre har existerat olika sorters av ansvarstagande29 Carrolls definition av 

socialt ansvarstagande är följande: 

 

The social responsibility of business encompasses the economic, legal, ethical, and 

discreationary (Philanthropic) expectaion that society has of organisazions at a given 

point of time.30
 

 

Utifrån dessa fyra olika sorters socialt ansvar har Carroll gjort en modell som kan liknas vid 

en pyramid som är indelade i fyra delar: ekonomiskt, juridiskt, etiskt och filantropiskt där 

varje del symboliserar ett ansvarsområde (se figur 3.1). Det mest grundläggande ansvaret 

finns nederst i pyramiden. För att räknas som ansvarsfullt måste företaget leva upp till 

samtliga delar i pyramiden. Alla delar kan dock uppfyllas samtidigt och därför ska pyramiden 

ses som en helhet.31   

    

Figur 3.1. Carrolls pyramid över företags sociala ansvarstagande.32 

 

Ekonomiskt ansvarstagande är placerat längst ner i pyramiden och det är basen för att ett 

företag ska kunna uppfylla övriga delar. Företagen måste hålla sig kvar på marknaden och gå 

med vinst för att överleva och det är också det som sätter grunden i det ansvarstagande 

                                                 
29 Caroll & Buschholtz, 2006; 38 
30 Caroll & Buschholtz, 2006; 35 
31 Caroll & Buschholtz, 2006; 35ff 
32 Caroll & Buschholtz, 2006; 39 
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arbetet. Att uppfylla intressenters krav hos exempelvis aktieägare, kunder och medarbetare är 

en grundförutsättning för att det ska gå bra ekonomiskt.33 

 

Företaget måste även ta ett juridiskt ansvar gentemot samhället. Det är viktigt för företag att 

anpassa sina lagar och regler utifrån det land som företaget befinner sig i. Om företaget inte 

tar sitt juridiska ansvar kan samhället agera med straffåtgärder mot det. Det juridiska och 

ekonomiska ansvaret är grundstenarna i affärslivet och därför är de även grundstenarna i 

Carrolls pyramid.34 

 

Etiskt ansvarstagande är företagets frivilliga ansvar som inte är baserat på lagar och 

förordningar. Det grundar sig på ett företags skyldighet att göra vad som är rätt och rättvist 

efter samhällets förväntningar, vilket kan vara svårt att avgöra. De som bryr sig mest om 

företagets etiska ansvar är konsumenter, anställda, ägare och leverantörer. Etiskt ansvar 

skiljer sig från det juridiska ansvaret eftersom det inte går att bli straffad om företaget inte 

följer detta ansvar. Företag som undviker att ta etiskt ansvar riskerar ändå att bli indirekt 

straffade genom medias granskning där företagets etiska trovärdighet kan bli ifrågasatt av 

konsumenterna.35
 

 

Filantropiskt ansvarstagande är frivilligt och omfattar företagets handlingar kontra samhällets 

förväntningar. Företaget strävar alltså efter att vara en god samhällsmedborgare. Det 

filantropiska ansvaret är inte något tvång utan styrs av företagens frivillighet. Ett företag som 

tar ett filantropiskt ansvar ska inte ha någon baktanke med handlingen som exempelvis att få 

ekonomisk vinst på handlingen, utan göra det för att vara en god samhällsmedborgare.36
 

 

3.2.2 Intressenter 

Intressenter kallas de som påverkar företaget eller kan påverkas av ett företags aktiviteter och 

i en globaliserad värld gäller det många grupper.37 Några av de första intressenterna hos 

företagen var de anställda och konsumenterna. Därefter har nya aktörer uppkommit och gjort 

                                                 
33 Caroll & Buschholtz, 2006; 35-38 
34 Caroll & Buschholtz, 2006; 35 
35 Caroll & Buschholtz, 2006; 37 
36 Caroll & Buschholtz, 2006; 37 
37 Löhman & Steinholtz, 2003; 41 
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Långivare 

sin röst hörd och gruppen intressenter är nu en ständigt växande skara. Aktörerna kräver både 

lagliga och etiska rättigheter och ställer allt större krav på företagen.38 

 

Figur 3.2. Intressentmodellen39 

 

Modellen ovan (figur 3.2) kallas för intressentmodellen och bygger på att företag har 

kopplingar och relationer med sin omgivning. Det innebär att företag strävar efter att få ett 

stabilt förhållande med sin omvärld. Det handlar om att säkerställa en bra hantering av 

företagets intressenter samt att efterleva de värderingar och normer som finns i samhället.40 

 

Kunden är en av de viktigaste intressenter ett företag har. Den allmänna opinionen, där 

kunder och konsument ingår, är därför en stor drivkraft när det gäller företagens CSR arbete. 

Idag räcker det inte alltid att företagen framställer en produkt som kunden sedan köper. Vissa 

konsumenter kräver också att företag även tar sitt ansvar gentemot omvärlden. Företag måste 

därför också producera ett mervärde som kunden kan identifiera sig med.41  

 

3.2.3 PR och kommunikation 

Eftersom CSR bygger på att skapa relationer kan det ses som en del av PR. Det är därför 

viktigt att ha i åtanke att PR kan bedrivas i olika former. År 1984 lanserade professorerna 

James E. Grunig och Todd Hunt sin välkända PR modell. Den delas in i fyra olika synsätt: 

publicitetsmodellen, informationsmodellen, den asymmetriska tvåvägsmodellen och den 

symmetriska tvåvägsmodellen. I de två förstnämnda modellerna är kommunikationen byggd 

på envägskommunikation från företag till intressenter. Den största skillnaden dem emellan är 

                                                 
38 Caroll & Buschholtz, 2006; 67-68 
39 Bruzelius & Skärvad, 2004; 74 
40 Bruzelius & Skärvad, 2004; 74 
41 Löhman & Steinholtz, 2003; 45-47f. 
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dock att publicitetsmodellen innebär att den information som företag förmedlar inte behöver 

vara sanningsenlig, utan målet är att påverka intressenterna på ett sätt som kan liknas vid 

propaganda. När det kommer till den asymmetriska tvåvägsmodellen och den symmetriska 

tvåvägsmodellen handlar det inte längre om envägskommunikation, utan nu fungerar 

kommunikationen som en dialog där det även finns möjlighet till feedback från 

intressenterna. Skillnaden dem emellan ligger i graden av tillåtelse till påverkan. I den 

asymmetriska tvåvägsmodellen finns en tillåtelse till feedback, men det ligger ändå inte i 

företagens intresse att anpassa sig efter intressenterna, utan de försöker istället ändra 

intressenternas attityd och beteende. Den symmetriska tvåvägsmodellen bygger däremot på 

kommunikation där sändare och mottagare befinner sig på samma nivå och målet är 

ömsesidig förståelse.42 Den symmetriska tvåvägsmodellen ses oftast som det ideala när det 

kommer till PR, eftersom ömsesidig förståelse skapar relationer som gynnar företag på lång 

sikt.43 

 

3.2.4 Kommunicera CSR externt 

Eftersom CSR är ett frivilligt val för företag finns det inte heller några lagar som tvingar dem 

att rapportera sitt CSR arbete i någon ekonomisk redovisning. Vissa företag väljer ändå att 

integrera det sociala ansvarstagandet i årsredovisningen för att visa att de tar CSR på allvar. 

Att kommunicera företagets sociala ansvarstagade externt kan utöver det göras på många sätt. 

Förutom den traditionella redovisningen kan bland annat annonser, broschyrer och 

produktinformation hjälpa till i kommunikationen av CSR. Att i sin CSR kommunikation 

använda sig av olika aktiviteter och evenemang är dock något som är ifrågasatt då företagens 

sociala ansvarstagande kan uppfattas som ett ”PR-jippo”.44 

 

CSR communication aims to provide information that legitimizes an organization’s 

behavior by trying to influence stakeholders’ and society’s image of the company.45 

 

Många företag lockas att tidigt visa sitt engagemang externt mot intressenterna för att inte 

tappa den kortsiktiga effekten. Genom att istället tänka långsiktigt och ”skynda långsamt” 

med den externa CSR kommunikationen och börja med att förankra det internt skapas en 

stark relation med en av de viktigaste intressenterna, nämligen de anställda. De anställda blir 

                                                 
42 Grunig & Hunt, 1984; 23  
43 Larsson, 2008; 56 
44 Grafström et al. 2008; 136ff 
45 Birth, et al. 2008; 183 
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då en del av CSR arbetet och kan i sin tur kommunicera det vidare till andra intressenter.46 

Företagets anställda är en viktig tillgång då det kommer till att kommunicera ut företagets 

budskap. Anställda och personal fungerar nämligen som företagets ambassadörer utåt och är 

också de som bemöter företagets externa intressenter. 47 

 

Det är de anställda som ska leverera varumärkeslöftet som företaget har visat upp i sin 

kommunikation med omvärlden.48
 

 

Eftersom relationer skapas genom en fungerande kommunikation är också CSR beroende av 

att dialogen mellan företag och intressenter är fungerade. Den syn intressenterna har på 

företaget speglas av hur väl tvåvägskommunikationen fungerar.49  

 

3.3  Varumärke 

Varumärket kan definieras som ett namn, en symbol, en design eller en kombination av dessa 

som identifierar ett företags produkt eller tjänst. Varumärket är en garanti om att konsekvent 

leverera en specifik uppsättning kännetecken, egenskaper, fördelar och tjänster till 

konsumenterna.50 En viktig del i varumärkets natur är att det har olika funktioner beroende på 

ur vems perspektiv det betraktas. Många gånger har exempelvis märkesinnehavaren och 

konsumenten olika syn på varumärket.51  

 

Syftet med en organisations CSR aktiviteter är att vinna legitimitet för organisationens 

handlande genom att påverka dess image hos intressenter och samhälle. Tanken med att 

kommunicera ut sitt CSR arbete är alltså att stärka varumärket och dess anseende hos 

omvärlden.52 CSR är gemensamt för alla företag på så sätt att de alla tar ansvar för sitt 

agerande, samtidigt som CSR är unikt för varje enskilt företag då olika värden presenteras.53 

Lyckas man implementera värden i varumärket kan det också bidra till att människor söker 

sig till produkten/varumärket för att identifiera sig med den/det. Då CSR differentierar 

varumärket i förhållande till konkurrenterna söker sig människor till de varumärken som 

                                                 
46 Löhman & Steinholtz, 2003; 152f 
47 Birth, et al. 2008; 185 
48 Löhman &  Steinholtz, 2003; 59 
49 Morsing, 2006; 243 
50 Lagergren, 1998; 51 
51 Melin, 1999; 36 
52 Birth, et al. 2008; 182 
53 Löhman & Steinholtz, 2003; 19 
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signalerar de värden som överrensstämmer med vad intressenterna eftersträvar. På så sätt har 

CSR hjälpt till att skapa ett starkt varumärke som kommunicerar företagets kärnvärden.54  

 

3.3.1 Profil, image och identitet 

Profilen är den del av identiteten som handlar om hur företag vill uppfattas. 

Organisationsprofilen ska förmedla organisationens själ. Genom olika sorters medier avbildas 

profilen ut till olika mottagare. Profilen kan förmedlas genom tio olika profilbärare; personer, 

produkter, grafiskt program, reklam, butiker, företagsevenemang, sponsring, PR, 

produktionsutrustning och teknisk dokumentation.55  

 

Image är den bild som kunden och intressenten har av företaget. Den speglar hur intressenten 

upplever företagets kommunikation och verksamhet. Trots att det oftast finns en generell 

image av företaget som delas av de flesta, kan imagen variera mellan olika grupper och 

individer. Ett företags förmedlande av en image till intressenten kan stödjas av strategisk 

kommunikation. Detta kan exempelvis omfatta utformningen av utseendet på företagets 

lokaler, dess webbsida och broschyrer med mera. Dock leder detta inte till en förbättrad 

image om inte intressenterna delar den uppfattning som företaget vill att de ska ha om deras 

identitet.56  

 

Ett varumärkes identitet bygger på den faktiska bilden av företaget och kan påverkas av en 

rad olika faktorer. Det som är det mest framträdande när det kommer till identitet är namn, 

ursprung, personlighet, användning och distribution.57 Ett företags identitetsskapande baseras 

på hur ett företag eller en organisation försöker att skapa en bild som sedan skall positioneras 

i intressenternas medvetande. Intressenten är själv aktiv i skapandet av denna bild som 

företaget förmedlar. Ett företags identitet utgörs av de egenskaper som företaget beslutar att 

de ska ha och vad för slags budskap som de vill förmedla. Sett från intressentens perspektiv 

är det dessa egenskaper som representerar företaget, och avspeglas i de produkter och tjänster 

som företaget erbjuder. Marknadskommunikationen spelar då en viktig roll, men även hur 

företaget agerar ut mot övriga delar av omgivningen är betydande.58  

 

                                                 
54 Tench & Yeomans, 2006; 423 
55 Hinn & Rossling, 1994; 14f 
56 Grönroos, 2008; 317ff   
57 Melin, 1999; 212-216 
58 Grönroos, 2008; 317ff   
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3.3.2 Imageöverföring 

Inom sponsring är det grundläggande att skapa ett band mellan det sponsrade objektet och 

den som sponsrar. Imageöverföringen kan ske på flera olika sätt och kan ge mer eller mindre 

önskad effekt. Om företaget väljer att stödja ett evenemang baserat på antingen funktionellt 

eller imagebaserad relevans så förstärks imageöverföringen. Kevin Gwinner, professor i 

marknadsföring vid East Carolina Universitetet i North Carolina, USA, har utvecklat en 

modell inom evenemangssponsring som handlar om imageöverföring mellan evenemang och 

sponsrade varumärken. Genom att sponsra ett evenemang kan den image som evenemanget 

har ”smitta av sig” på varumärket (se figur 3.3).59  

 

 

 

Figur 3.3: Modell över imageskapande och imageöverföring inom evenemangssponsring. 60 

 

Ett evenemangs image bestäms av tre olika faktorer, som i sin tur påverkar en individs 

uppfattning om tillställningen: vilken typ av evenemang det är, evenemangets karaktär samt 

individuella faktorer. Olika typer av evenemang påverkar sponsorns image på olika sätt 

utifrån de associationer som konsumenten eller publiken kopplar samman med evenemanget. 

Associationerna uppkommer genom tidigare erfarenheter samt exponering av evenemanget.61 

Varumärken som ses som välgörande får ofta automatiskt fler fördelar. Imagen kan många 

gånger bli extra stark för företag som sponsrar små evenemang vilka ofta har svårt att få 

                                                 
59 Gwinner, 1997; 47-148 
60 Gwinner, 1997; 148 
61 Gwinner, 1997; 147 
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ekonomiskt stöd. Sponsring ses då inte som någon slags reklam utan istället som något 

givande och att sponsringen istället sker ur välgörenhetssynpunkt och inte ur 

reklamsynpunkt.62  

 

Den karaktär som evenemanget har kan på flera sätt påverka dess image. Evenemangets 

storlek är av betydelse när det kommer till image. Även grad av medieexponering och hur 

länge evenemanget har pågått påverkar. Det handlar också om nivån på deltagare då det 

skiljer sig åt om de är amatörer eller proffs. Evenemangssponsring kan på flera sätt jämföras 

med när företag använder en känd person i sin marknadsföring. När företag marknadsför sig 

på det sättet kan de dra nytta av den image som kändisen presenterar.63 Antingen blir 

responsen hos publiken positiv då de anser att sponsorn hjälper till att möjliggöra 

evenemangets genomförande. Den kan även bli negativ, då man anser att evenemangets 

”säljer ut sig”. Det är därför viktigt för sponsorn att informera deltagare och publik om dess 

roll i sammanhanget. Till sist har även evenemangets historia och traditionella värden 

inverkan på dess image. Ett väletablerat evenemang som har pågått och varit uppskattat under 

flera år har troligtvis en starkare förankring i publikens medvetande än ett nystartat 

evenemang där man inte är säker på vad man kan förvänta sig.64  

 

Det är helt upp till varje individ att skapa sin egen bild av evenemangets image. Evenemang 

påverkas av många olika faktorer. Dessa faktorer är det antal images som en person 

associerar med evenemanget. Vad man har eller får för attityd om evenemanget beror på 

olika individuella karaktärsdrag som exempelvis ålder, utbildning samt intressen. En individ 

som har kommit i kontakt med evenemanget under ett flertal gånger kommer också att skapa 

nostalgiska känslor som det sedan associerar det med. Nya erfarenheter är något som 

påverkar evenemangets image. Dessa kan delas upp i två huvudkategorier, där den första 

handlar om de specifika aktiviteter som personen upplever eller observerar. Den andra 

kategorin handlar om den generella bilden som individen får genom interaktion med andra i 

publiken och evenemangets personal. Dessa nya erfarenheter är de som mest påverkar 

individens uppfattning om evenemangets image. Interaktionen med andra i publiken, 

                                                 
62 Gwinner, 1997; 150-151 
63 Gwinner, 1997; 148-150 
64 Gwinner, 1997; 150-151 
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personal, eller deltagare spelar också en stor roll när individen bildar sig en uppfattning om 

evenemangets image.65  

 

Individer kan uppleva att ett evenemang har flera olika images, och detta kan leda till 

svårigheter då man som sponsor oftast vill kopplas ihop med endast en av dem. Svårare blir 

det då dessa images är av olika karaktär. Detta hänger ihop med att olika images kan vara 

olika starka. De associationer som individen kommer att koppla till evenemanget beror alltså 

på vilken bild som är starkast i individens medvetande.66  

 

När image ska överföras till det sponsrande varumärket finns ett antal faktorer som kan ha 

inverkan på detta genom att antingen förstärka effekten eller dämpa den. En faktor är antalet 

sponsorer av evenemanget. Om publiken möts av många olika sponsorer kan det vara svårt 

att urskilja en av dem och koppla samman just den sponsorn med evenemanget. Det är upp 

till företaget till vilken grad de är villiga att synas och hur mycket de är beredda att satsa. 

Den andra faktorn handlar om graden av överensstämmelse mellan sponsorn och 

evenemanget. Denna överensstämmelse kan vara antingen imagerelaterad eller funktionell. 

När evenemangets image och sponsorns varumärkesimage liknar varandra är 

överensstämmelsen imagerelaterad. Då likheten är svag finns risk för så kallad ”miss-match” 

och det önskade budskapet kan ha svårt att nå fram till intressenterna. Det är också vanligt att 

ett evenemang och en sponsor inte har någon direkt koppling. Deltagarna kan då istället 

använda varumärket i evenemanget och funktionell överensstämmelsen uppstår. Den tredje 

faktorn som påverkar imageöverföringen mellan evenemang och varumärke är frekvensen på 

evenemangets arrangemang. Ett evenemang som är återkommande kan vara mer givande för 

sponsorn då det stärker kopplingen mellan evenemanget och varumärket genom upprepad 

exponering. Detta eftersom intressenten behöver mindre extern påverkan för att kunna 

återkalla varumärket ur minnet.67  

                                                 
65 Gwinner, 1997; 148-151 
66 Gwinner, 1997; 151 
67 Gwinner, 1997; 153-154 
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4. Metod 

___________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel behandlas det angreppssätt vi har använt för att besvara uppsatsens frågeställningar. Vi går även 

igenom undersökningens validitet, reliabilitet och metodproblem.  

___________________________________________________________________ 

 

Vår undersökning avser att svara på frågor om vilka mål som Hudiksvalls Sparbank hade 

med evenemanget samt hur målgruppen reflekterat kring detta vilket gör vår undersökning 

deskriptiv. En deskriptiv studie svarar på frågor som var, när, hur, vem och vilka.68 Vår 

undersökning bygger på en fördjupning kring ett specifikt evenemang. Vi har för avsikt att 

undersöka hur målgruppen reflekterade över Elvisföreställningen, men fokus ligger också på 

målet med evenemanget från banken sida. Det gör att vår undersökning även är en fallstudie, 

då endast ett enskilt fall undersöks.69 

 

Vi har i denna undersökning valt att använda oss av två olika metoder för att nå ett resultat: 

intervju och enkätundersökning. 

 

4.1  Intervju  

För att få fakta om händelseförloppet kring Elvisföreställningen valde vi att genomföra en 

kvalitativ intervju med personal på Hudiksvalls Sparbank Vi valde att göra en 

informantundersökning då vi ville få kunskap om hur arbetet kring Elvisföreställningen har 

genomförts.70 Meningen med intervjun var att få fram empirisk bakgrund till uppsatsen som 

visar Hudiksvalls Sparbanks arbete i samband med evenemanget. Vid en intervju finns 

möjligheten att ställa följdfrågor som utvecklar de svar som ges. Ställs tematiska frågor 

tillsammans med uppföljningsfrågor blir svaren därmed breda och djupgående.71 Genom den 

utförda intervjun med personal på banken fick vi tillgång till djupare förståelse för tankarna 

bakom Hudiksvalls Sparbanks arbete med Elvisföreställningen. Därmed är undersökningen 

kvalitativ ur den synpunkt att vi ser verkligheten ur deras perspektiv.72 

 

                                                 
68 Esaiasson et al. 2004; 35 
69 Esaiasson et al. 2004; 119f 
70 Esaiasson et al. 2004; 254 
71 Esaiasson et al. 2004; 290 
72 Teorell & Svensson, 2007; 11 
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4.1.1 Urval intervju 

Till vår intervju med Hudiksvalls Sparbank valdes marknadsansvarige Anna-Karin Edeborg. 

Vi ansåg att hon var den som bäst kunde bidra med den information vi var i behov av för att 

kunna genomföra denna studie. Edeborg var den person som höll i trådarna för evenemanget 

vilket gjorde att vi såg henne som en centralt placerad källa och därmed också som den 

person som förfogade över den information vi var i behov av.73  

 

4.1.2 Intervjumanual 

Frågorna som intervjun utgick från baserades på den teori som vi beskriver i det teoretiska 

kapitlet (se bilaga 1). Vi var dock noga med att undvika teoretiska begrepp i frågorna för att 

underlätta förståelsen för informanten. Fokus låg då istället på svaren och inte på frågornas 

betydelse.74 Då vi själva är insatta i terminologin och har en förståelse för ordens betydelse 

utförde vi en provintervju med en person som saknade dessa kunskaper. Detta för att undvika 

att ord som kan uppfattas svåra för utomstående hade kommit med.  

 

Eftersom en intervju bygger på ett dynamiskt samtal mellan intervjuare och den intervjuade 

rekommenderas att intervjun inleds med lättare bakgrundfrågor. Därefter bör öppna tematiska 

frågor ställas så att den intervjuade fritt kan berätta. Det är då viktigt för intervjuaren att vara 

beredd med följdfrågor för att kunna följa upp intressanta trådar. Skulle svaren sakna 

relevans till undersökningen kan det vara till stor hjälp att vara beredd med direkta frågor 

som knyter an till undersökningen syfte.75 I vår intervju med banken var syftet att få en 

empirisk bakgrund till evenemanget. De inledande frågorna användes för att skapa en bra 

atmosfär inför samtalet kring Elvisföreställningen. De tematiska frågorna inleddes med en 

öppen fråga för att ge vår informant chansen att berätta fritt om evenemanget. Vidare följde 

mer specifika frågor för att behålla fokus på den aspekt av evenemanget som vi har för avsikt 

att undersöka. 

 

4.1.3 Tillvägagångssätt intervju 

Inför intervjun med Hudiksvalls Sparbank besökte vi deras hemsida för att få kännedom om 

vilka personer som fanns att tillgå för en intervju. Vi valde att skicka e-post till Edeborg och 

förklarade vårt syfte med intervjun då hennes benämning var marknadsansvarig. Vi frågade 

                                                 
73 Esaiasson et al. 2004; 286 
74 Esaiasson et al.  2004; 290 
75 Esaiasson et al. 2004; 290f 
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om hon visste något om evenemanget eller kunde hänvisa till någon med den kunskapen och 

fick svaret att hon var ansvarig och gärna ställde upp på en intervju. Intervjun genomfördes 

på Edeborgs kontor den 14 november 2008 och spelades in digital för att sedan transkriberas. 

För att kunna knyta an intervjun till våra egna reflektioner genomfördes transkriberingen kort 

efter intervjutillfället. Främsta anledningen till transkriberingen var för att få ett så 

lättanalyserat material som möjligt att arbeta med. Det finns kritik mot att transkribera hela 

materialet då det kan bli för många sidor som i sig inte blir överblickbara.76 Vi använde oss 

dock av endast en intervju vilket gjorde att materialet inte blev för stort och olika aspekter 

och nyckelcitat var lätta att urskilja då det var lätt att få en övergripande syn.  

 

Under intervjun valde vi att delta båda två. En av oss hade som ansvar att intervjua och se till 

att frågorna besvarades. Den andra skötte tekniken, och studerade kroppsspråk. Båda var 

dock öppna för följdfrågor för att följa upp oklara svar. Den öppna fråga som inledde efter 

bakgrundfrågorna gav ett utsvävande svar, och eftersom det inte leddes in på det spår som vi 

hade för avsikt att undersöka valde vi att använda oss av de frågor vi hade förberett.  

 

4.2  Enkät 

För att kunna undersöka hur de elever som medverkade på Elvisföreställningen reflekterade 

över kvällen genomfördes en enkät bland dem. I en enkätundersökning ställs samma frågor 

till samtliga deltagare i undersökningen för att få ett resultat som visar ett svarsmönster och 

därmed ger ett lättolkat resultat. Vi ville ta reda på hur vanligt ett svar var inom den grupp vi 

avsedde att undersöka och därför var enkäter den mest passande metoden.77 Vid en 

gruppenkät är svarsfrekvensen hög vilket gör att antalet svar enkäten ger gör undersökningen 

generaliserbar till skillnad från om vi skulle intervjua enskilda personer eller utföra 

fokusgruppdiskussioner.78 Studien blev därför också kvantitativa då hård data kan analyseras 

och presenteras i form av tabeller.79  

 

4.2.1 Urval enkät 

De inbjudna till Elvisföreställningen bestod av avgångselever från Bromangymnasiet, Glada 

Hudikskolan och Särskolan i Hudiksvall. Vi valde i vår undersökning att begränsa oss till 

eleverna på Bromangymnasiet. Anledningen till detta var att Bromangymnasiet är den största 

                                                 
76 Trost, 1997; 113 
77 Esaiasson, 2004; 258 
78 Ejlertsson 1996; 8 
79 Teorell & Svensson, 2007; 10 
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av dessa tre skolor med 13 nationella program och 1 900 elever.80 Det gör att majoriteten av 

eleverna som blev bjudna på Elvisföreställningen går på Bromangymnasiet. Vi valde att 

använda oss av systematiskt urval där klasserna ställdes upp i bokstavsordning och vartannan 

klass blev sedan utvald som representant för populationen. Sammanlagt blev antalet elever 

325 stycken av totalt 580 avgångselever på Bromangymnasiet. Av dessa var 184 personer 

kvinnor och 141 personer män. Avgångseleverna blev då representerade av följande klasser:  
 

Klass: Antal elever: Antal kvinnor: Antal män: 

Barn- och fritidsprogrammet 06 22 13 9 
Elprogrammet 06a 13 0 13 
Elprogrammet 06c 16 0 16 
Estetprogrammet 06a 27 22 5 
Estetprogrammet 06c 28 20 8 
Hudiksvalls industritekniska program 06a 14 0 14 
Handelsprogrammet 06a 26 15 11 
Hotell- och restaurangprogrammet 06 22 14 8 
Lärlingsprogrammet 05 11 7 4 
Media- och kommunikationsprogrammet 06 30 27 3 
Naturvetenskapsprogrammet 06a 16 13 3 
Omvårdnadsprogrammet 06 30 25 5 
Samhällsprogrammet 06b 22 15 7 
Samhällsprogrammet 06d 27 10 17 
Teknikprogrammet 06b 21 3 18 
Totalt: 325 184 141 

 

4.2.2 Enkätens utformning 

Enkäten (som finns som bilaga 2) utformades delvis efter de svar vi fick från intervjun med 

Anna-Karin Edeborg. Detta för att kunna undersöka hur avgångseleverna reflekterade över 

evenemanget utifrån de mål som Hudiksvalls Sparbank hade med Elvisföreställningen.  

 

Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor för att få tillgång till bakgrundsinformation om de 

svarande.81 Därefter ställdes generella frågor som exempelvis svarade på vilken bank 

respondenterna har idag och hur länge de varit kund där. Dessa frågor fungerade som en 

ingång till de mer specifika frågorna som sedan följde. De specifika frågorna hade 

Elvisföreställningen i fokus vilket medförde att endast de elever som medverkade på 

evenemanget kunde besvara dem. 

 

Frågorna i enkäten besvarade genom fasta svarsalternativ där respondenterna hade möjlighet 

att välja det alternativ som stämde bäst in på dem. Genom fasta svarsalternativ är vår 

                                                 
80 http://www.skolan.hudiksvall.se/broman/omskolan/ombroman.htm 
81 Ejlertsson, 1996; 74 
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förhoppning att kunna beskriva hur vanligt förekommande olika svar blir.82 Vi valde 

medvetet att inte ha med ett vet ej-alternativ för att undvika att respondenterna skulle välja 

det alternativet som en enkel utväg om de ville slippa besvara frågan. Frågorna vi ställde var 

av det slag att respondenterna bör ha en god uppfattning om det som efterfrågas, vilket gör att 

de bör kunna svara på frågan utan vet ej-alternativ.83 För de som kände att de ville 

komplettera något svar så avslutades enkäten med en öppen fråga där eleverna fritt kunde 

uttrycka sig. 

 

4.2.3 Tillvägagångssätt enkät 

Efter intervjun kontaktade vi Bromangymnasiet för att få en förteckning över alla 

avgångsklasser där även klassföreståndare för respektive klass fanns med. Därefter 

kontaktades de utvalda klassföreståndarna via e-post. Via e-posten presenterade vi vår 

undersökning och oss själva samt frågade om vi fick besöka klassen eller om de kunde hjälpa 

oss att distribuera enkäten i den klass de ansvarade för. Majoriteten tackade nej till att vi 

besökte dem, men uppgav att de gärna hjälpte oss genom att själva dela ut den. När enkäten 

sedan överlämnades medföljde ett personligt brev där vi återigen angav i vilken klass 

undersökningen skulle genomföras samt instruktioner om tillvägagångssättet.  

 

Vi valde därmed att inte medverka i någon av klasserna då det hade skapat olika 

förutsättningar i enkätens genomförande som i sig hade kunnat påverka resultatet. Tanken var 

att respondenterna skulle få uppleva samma lugn och ro och därmed kunna fundera kring 

frågorna utan att känna stress av att vi väntade på att få tillbaka enkäten.84 Eftersom vi valde 

att utföra en gruppenkät hade vi också kontroll över bortfallet i varje klass då vi genom vår 

klassförteckning kunde se hur många elever klassen bestod av. Detta jämfördes med hur 

många enkäter vi fick tillbaka från respektive klass vilket visade hur många av eleverna som 

deltog i undersökningen. I och med att vi lämnade ifrån oss enkäten reducerar vi dock vår 

kontroll över enkätgenomförandet. Det kan påverka resultatet då vi inte vet säkert att våra 

instruktioner efterlevdes. Detta gör att vi även måste hålla en kritisk distans till det material 

vi får från enkätundersökningen.   

 

                                                 
82 Esaiasson et al. 2004; 255 
83 Esaiasson et al. 2004; 275 
84 Ejlertsson, 1996; 11 
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Eftersom enkäten bestod av fasta svarsalternativ uteblev behovet av tolkning av svaren vilket 

gjorde att enkäternas svar gav statistisk data. Det gjorde att vi kunde dra slutsatser och se 

tydliga mönster i svarsalternativen.85 Tanken med enkätundersökningen var inte att 

generalisera elevernas reflektion utan att istället urskilja den övergripande synen på 

evenemanget. 

 

4.2.4 Bortfall 

Det finns två olika typer av bortfall: externt och internt. Till det externa bortfallet räknas de 

respondenter i urvalet som av någon anledning inte deltog i undersökningen. Om en 

respondent däremot inte skulle svara på någon fråga i enkäten räknas det som internt 

bortfall.86 Av de 15 klasser som var vårt urval deltog 13 klasser. I de övriga klasserna 

genomförde inte klassföreståndaren undersökningen vilket utgjorde ett bortfall på två klasser: 

Estetprogrammet 06a och Teknikprogrammet 06b. Utöver det var det också ett bortfall i 

klasserna. Detta på grund av frånvaro av olika orsaker. Totalt var det 124 personer i urvalet 

som inte deltog i undersökningen vilket gjorda att vårt externa bortfallet i 

enkätundersökningen ligger på 38 procent. Det interna bortfallet redovisas i resultatdelen. 

 

4.3  Validitet och reliabilitet 

För att en undersökning ska kunna klassas som vetenskaplig ställs höga krav på god validitet 

och reliabilitet. Validitet uppnås när det finns en överrensstämmelse mellan de teoretiska 

begreppen och de operationella indikatorerna, men också genom att resultatet besvarar de 

frågor som man har till avsikt att undersöka.87 Eftersom vår studie innehåller både intervju 

med Hudiksvalls Sparbank och enkätundersökning bland avgångseleverna undersöker vi 

evenemanget sett ur olika perspektiv vilket också är vårt syfte. Validiteten i vår undersökning 

påverkas dock av vår informants subjektivitet, alltså den intervjuades syn på evenemanget.88  

 

Att en undersökning har god reliabilitet innebär att studiens tillvägagångssätt är så väl 

dokumenterat att undersökningen blir replikerbar. Studien ska kunna genomföras en gång till 

av en annan forskare, och denna ska då också komma fram till samma resultat, vilket kräver 

frånvaro av osystematiska fel.89 Eftersom vår intervju är subjektiv då vi gör egna tolkningar 

                                                 
85 Teorell & Svensson, 2007; 10f 
86 Ejlertsson, 1996; 22 
87 Esaiasson et al (2007) s. 59 
88 Esaiasson et al. 2004; 287. 
89 Esaiasson et al, 2004; 68 
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och reflektioner anses reliabiliteten lägre.90 Genom den digitala inspelningen och 

transkriberingen av intervjun ökar dock vår reliabilitet eftersom risken att vi missar väsentlig 

information minskar.  

 

Enkäterna sammanställdes genom dataprogrammet SPSS för att undvika osystematiska fel. 

Genom att använda programmet har vi undvikit slarvfel som otydliga anteckningar vid 

sammanställningen och räknefel. Detta gör att reliabiliteten i undersökningen ökar.91   

 

4.4  Metodproblem 

Alla metoder som används vid en undersökning har sina för- och nackdelar. Att vi var två 

som utförde intervjun med Hudiksvalls Sparbanks marknadsansvarige Anna-Karin Edeborg 

kan innebära en risk då en känsla av underläge kan upplevas från hennes sida.92 Detta 

försökte vi undvika i största möjliga mån genom att endast en av oss hade den framträdande 

rollen som intervjuare. Det skapade på så sätt ett dynamiskt samtal mellan intervjuaren och 

den intervjuade.  

 

Genom att inta en källkritisk ståndpunkt till den information vi fick att tillgå genom intervjun 

kan vi också undvika ett ytterliggare problem med intervju som metod. Att Edeborg 

representerar den organisation som vi har undersökt kan i sig tillföra problem i 

undersökningen då denne kan ha uppträtt partiskt. Det är därför viktigt att vi i vår analys har 

den intervjuades subjektivitet i åtanke.93  

 

När vi utformade enkäten var vi medvetna om det problem som föreligger med att ha fasta 

svarsalternativ. Respondenterna var låsta till de alternativ som vi i förväg satt upp. I och med 

att man använder redan förutbestämda svarsalternativ finns ingen möjlighet för den svarande 

att komma med egna svar.94 För att förebygga detta har vi använt oss av en öppen avslutande 

fråga där respondenterna fick möjlighet att utveckla eller tillägga något som de inte fick 

utrymme för i frågorna. I två av frågorna bad vi eleverna att utifrån ett antal påståenden välja 

ut de tre alternativ de själva ansåg stämde in bäst med deras egna reflektioner om banken i 

samband med evenemanget. Alternativen var fördelade på både negativa och positiva 

                                                 
90 Teorell & Svensson, 2007; 11 
91 Esaiasson et al. 2004; 67 
92 Trost, 1997; 44 
93 Esaiasson et al. 2004; 309f 
94 Esaiasson et al. 2004; 274 
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associationer kring banken och dess medverkan på föreställningen vilket gjorde att 

valmöjligheten inte var begränsad. Därmed ökade vi möjligheten att samtliga respondenter 

kunde hitta alternativ som stämde överens med deras åsikter.95 De flesta följde vår 

beskrivning och kryssade i de antal påstående vi bad dem om. Några av respondenterna valde 

dock att fylla i fler eller färre alternativ. Vi valde ändå att räkna med samtliga svaranden, 

även om svarsantalen skiljde sig från vad vi efterfrågat. Vi tolkade det som att vissa behövde 

fler alternativ än tre för att kunna uttrycka sig i frågan, medan andra relatera sina reflektioner 

till ett färre antal påståenden.    

 

                                                 
95 Esaiasson et al. 2004; 274f 
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5. Resultat 

___________________________________________________________________ 

 

I detta kapitel presenteras Hudiksvalls Sparbanks syn på samarbetet med Glada Hudikteatern. Därefter går vi 

närmare in på bankens syn på evenemanget. Slutligen redovisas elevernas bild av evenemanget och Hudiksvalls 

Sparbank.  

___________________________________________________________________ 

 

5.1  Resultat av intervju 

5.1.1 Hudiksvalls Sparbanks samarbete med Glada Hudikteatern 

Under intervjun med Hudiksvalls Sparbanks marknadsansvarige Anna-Karin Edeborg var 

hon tydlig med att påpeka hur Hudiksvalls Sparbank affärsvision skiljde sig i förhållande till 

många andra företag och organisationer. Edeborg menar att affärsidén bygger på att den vinst 

som banken genererar också ska ges tillbaka till samhället via exempelvis lokal sponsring. 

Edeborg förklarar det som att: 

 

Våran affärsidé är ju det här med samhällsnytta. Våran tanke är ju inte att vi ska tjäna så 

mycket pengar som möjligt och lägga på hög, utan vi vill ju dela ut pengar istället. 

 

Att banken skulle känna krav från omvärlden att engagera sig i samhällsfrågor är något som 

Edeborg avvisar. Hon menar på att det är något banken själva tagit ställning till och valt att 

arbeta med. Vidare säger hon likafullt att kunderna får en positiv bild av dem när bankens 

reklamskylt syns i sammanhang som exempelvis som sponsor för Glada Hudikteatern. 

Edeborg påpekar ändå att hon inte ser bankens samhällsnytta som en konkurrenskraft, utan 

menar att det är något som kommer på köpet när det arbetar på det sätt de gör.  

 

Många av våra kunder är kunder då även på grund av det att man tycker att vi gör 

mycket gott för bygden. Så på sitt sätt är det ju en konkurrenskraft. Det blir en bonus om 

man säger så.  

 

Denna samhällsnytta är också en bidragande orsak till samarbetet mellan Hudiksvalls 

Sparbank och Glada Hudikteatern. Sedan teatern gick ifrån att vara ideell till att ta in 

finansiärer har banken varit en av sponsorerna, vilket idag gör dem till en av Glada 

Hudikteaterns huvudsponsorer. Edeborg menar att en god relation mellan teatern och banken  
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har byggts upp där båda parter talar gott om varandra.  

 

De är faktiskt väldigt bra ambassadörer för oss.  

 

I dag är Hudiksvalls Sparbank den enda bank i Hudiksvall som sponsrar teatern. Edeborg 

menar dock att samarbetet inte endast bygger på ett vinstintresse, utan att de värderingar som 

teatern står för är något som banken också kan identifiera sig med, vilket gör att de känner en 

tillfredsställelse över samarbetet. I utbyte mot den summa pengar som Hudiksvalls Sparbank 

investerar i Glada Hudikteatern får banken synas med sin logotyp i olika sammanhang, så 

som programblad, affischer eller liknande. Edeborg menar att: 

 

Det finns ju inte egentligen något rent affärssyfte i det här utbytet utan vi vill ju stötta 

dom för vi tycker att det är en sån bra grej. Men självklart, alltid när vi sponsrar vill vi ju 

ha nånting tillbaka.  

 

De värderingar som Edeborg talar om handlar om människors lika värde och att arbeta mot 

fördomar som finns i samhället. Dessa värderingar som är gemensamma för banken och 

teatern var också orsaken till att banken bjöd avgångseleverna på Elvisföreställningen. Hon 

förklarar det som att: 

 

Glada Hudikteatern står för är nånting som Hudiksvalls Sparbank står för så det är 

framför allt där som vi kan hitta en koppling som vi tycker funkar väldigt bra. Just få in 

dom här värderingarna bland ungdomar idag. 

 

Edeborg är dock medveten om att arbeta med värderingar tar tid. 

 

Man vänder ju inte allt liksom med en föreställning och så, men det kan ju vara en del i 

det då. 

 

5.1.2 Hudiksvalls Sparbanks syn på evenemanget 

Hudiksvalls Sparbank har aldrig tidigare använt sig av några större aktiviteter i arbetet med 

ett fördomsfritt samhälle. Att bjuda avgångseleverna från Hudiksvalls olika gymnasium på 

Elvisföreställningen var det första stora evenemanget där de aktivt arbetat med dessa 

värderingar. Det finns en medvetenhet hos banken att dessa fördomar inte är något som kan 

motarbetas genom endast en föreställning, men förhoppningarna var att visa på att de 
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fördomar som finns är obefogade. Förhoppningen med föreställningen var att eleverna som 

gick skulle få en trevlig upplevelse, en positiv bild av förståndshandikappade och Glada 

Hudikteatern men också av Hudiksvalls Sparbank. Anna-Karin Edeborg säger:   

 

Så vi ville ju att man skulle krossa en del fördomar med hjälp av den här föreställningen. 

Att man går hem med en positiv bild av Glada Hudikteatern och förståndshandikappade 

och liksom ett hjärta för dom, och en positiv bild av banken samtidigt. 

 

Ett syfte med föreställningen var som tidigare nämnt att arbeta mot ett fördomsfritt samhälle, 

men att skapa en positiv bild av Hudiksvalls Sparbank sågs också som ett mål. Då banken vill 

ha så många kunder som möjligt hoppas de att eleverna ska ha med sig en positiv bild av 

banken hem efter föreställningen för att sedan söka sig till den i framtiden. Edeborg förklarar 

syftet enligt följande:  

 

Föreställningen var ju inte främst att vi var ute efter affärer utan det här var ju mer annat 

då, men får vi dessutom nya ungdomskunder utifrån det här så är vi ju jätteglada.  

 

Innan föreställningen började presenterades banken av dess VD och den marknadsansvarige. 

I samband med det presenterade också banken de specifika tjänster de har att erbjuda 

eleverna. Banken ville påvisa att de bryr sig om ungdomar och är generösa. Genom att 

introducera banken ville man också visa dess affärsidé och förklara att även om de arbetar 

annorlunda jämfört med andra banker är de minst lika professionella och har likvärdiga 

produkter som konkurrenterna. Edeborg hoppas att bankens profil återspeglas i dess image: 

 

Målet var att man skulle få en positiv bild av banken. Att banken bryr sig om ungdomar, 

är generös och tycker att det här är viktigt.  

 

Vidare säger Edeborg att deras förhoppning var att eleverna skulle se att banken var en trygg 

och proffsig:  

 

Här är man trygg med sina pengar, här får man bra råd och att vi har bra produkter för 

ungdomar. 

 

Under Elvisföreställningen fanns också ett tält som var sponsrat av Hudiksvalls Sparbank där 

fika såldes. I tältet fanns rollupps, affischer och liknande som visade på att det var banken 
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som finansierade det. Även de som arbetade i tältet hade tryckta tröjor som Hudiksvalls 

Sparbank tagit fram. På tröjans ena sida fanns texten ”Elvis” och på den andra sidan fanns 

bankens logotyp. Anna-Karin Edeborg säger: 

 

Så jag jobbade med mycket sådana grejer som att göra det där tältet snyggt och så att det 

syntes att det var Sparbanken och så. 

 

Valet av just avgångselever motiverar banken genom att se det som en stöttning för 

ungdomarna, då deras ekonomi inte är lika bra som vuxnas. Banken ansåg att ungdomar 

därmed inte prioriterar evenemang liknande Elvisföreställningen. Det var inte heller möjligt 

att bjuda samtliga elever då lokalen inte rymde dem. Edeborg menar att resterande elever är 

kvar på skolan ytterliggare några år vilket gör att Hudiksvalls Sparbank har möjlighet att hitta 

på någon annan aktivitet med dem i framtiden. Edeborg menar också om att det är viktigt att 

innan man ska ut i livet och klara sig själv ha en bra grund: 

 

Det är en viktig ålder att ta död på fördomar med bra värderingar som grund.  

 

För att behålla kontakten med de elever som gick på Elvisföreställningen arrangerade 

Hudiksvalls Sparbank en tävling. Vinnarna var tre till antalet och vinsten bestod av 1 000 

kronor var att placera i fonder. Deltog eleverna i tävlingen och samtidigt fyllde i ett 

godkännande att banken fick kontakta dem bjöd banken på fika i Sparbankens kafétält. Anna-

Karin Edeborg säger:  

 

Den här talongen och den här tävlingen man var med i, där så godkände man ju även att 

både vi och Glada Hudikteatern fick behålla det här namnet och Glada Hudikteatern fick 

skicka ut sitt nyhetsbrev till dem som då fyllde i och att vi också får kontakta dem. 

 

Efter föreställningen valde banken att via ett vykort kontakta de elever som gav sitt 

godkännande. Där tackade banken för att man valde att besöka föreställningen, men passade 

samtidig på att lämna ett erbjudande till eleverna. Edeborg berättar:  

 

Där och så fick man ett erbjudande att om man kom in till oss och ville ha en ekonomisk 

rådgivning nu inför framtiden, när man liksom ska stå på egna ben, och vill ha lite tips 

och råd och så där så kunde man kontakta oss och som tack för det så fick man 

underkläder från Resteröds. 
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5.1.3 Respons 

Banken själva anser att de inte fått någon stark feedback från eleverna men påpekar också att 

det är svårt att mäta om antalet kunder har blivit fler på grund av föreställningen. Den lilla 

respons som eleverna ändå givit i form av e-post upplever banken som positiv. Det gensvar 

som eleverna som publik gav till teatern upplever Anna-Karin Edeborg också som 

bekräftande: 

 

Jag var ju själv med och då upplevde jag ett otroligt gensvar från publiken och att man 

applåderade jättemycket. Så att det kändes ju som en jättepositiv grej. 

 

I den lokala tidningen stod inte heller mycket att läsa om det evenemang som banken bjöd 

avgångseleverna på. Hudiksvalls Sparbank hade kontaktat tidningen och informerat om den 

kommande händelsen, men de fick ingen respons. Edeborg förklarar sin syn på tidningarna på 

följande sätt: 

 

Vi upplever att tidningarna här är väldigt rädda för att ge gratisreklam och det har jag 

full respekt för, men det här handlar ju inte om gratisreklam utan det här var ju en stor 

händelse i Hudiksvall. 

 

Varje år ger Hudiksvalls Sparbank ut fyra nummer av sin annonstidning ”Nära; för våra 

kunder”. Utgåvan skickas med som en bilaga till den lokala tidningen och når därmed alla 

dess prenumeranter. Kort efter Elvisföreställningen kom en sådan tidning där framsidan 

visade en bild på Elvis. Stora delar av innehållet i tidningen berättade också hur banken 

sponsrat eleverna att gå på föreställningen. Edeborg förklarar tanken med det: 

  

Vi vill ju marknadsföra banken på det här sättet. Just med Elvis var ju en ganska stor grej 

så det ville vi ju ta med då. 

 

Edeborg menar att det var en naturlig sak att ta upp i annonstidningen då det var en stor 

händelse för banken. Hon berättar att innehållet i annonstidningen inte påverkades av att de 

lokala tidningarna inte rapporterat om händelsen: 

 

Hur mycket det än hade stått i Hudiksvalls Tidning hade vi tagit med det här i alla fall. 
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Undersökningen visar därmed att bankens främsta anledning till evenemanget, enligt dem 

själva, inte bygger på ett vinstintresse. Det handlar istället om att förmedla de gemensamma 

värden som banken och teatern har. Banken ser arbetet för ett fördomsfritt samhälle som 

något viktigt. Deras förhoppning är att genom teatern kommunicera ut arbetet med socialt 

ansvarstagande till målgruppen och därmed kunna skapa en så positiv bild av Hudiksvalls 

Sparbank att eleverna söker sig till dem som kunder.  

 

5.2  Resultat av enkät 

Antalet elever som besvarade enkäten var 202 stycken varav 79 män (39,3 %) och 122 

kvinnor (60,7 %) (se figur 5.1). Det interna bortfallet i denna fråga var en person.  

39,3
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%

Man Kvinna

Kön

 
Figur 5.1: Diagram över antal besvarade enkäter, uppdelade i kön. (Svarsfrekvens: 201 personer, interntbortfall: 

1 person) 

 

Då svarsfrekvensen var 100 procent på frågan om vilken bank eleverna har idag visar 

undersökningen att Sparbanken var den populäraste (se figur 5.2). Fem personer av 

respondenterna var idag kund i två banker. Två av dem var kunder i både Nordea och 

Sparbanken och tre av dem var kunder Handelsbanken och Sparbanken. 185 personer  

(91,6 %) av respondenter kan ses som nöjd med sin bank då de angav att de inte hade några 

funderingar på att byta bank. Svarsfrekvensen i denna fråga låg på 100 procent vilket gör att 

man kan anta att resultatet är trovärdigt. Bland de 17 personer (8,4 %) som funderade på att 

byta bank var Sparbanken ändå den som låg högst i topp när det kom till önskvärda banker.  
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Vad har du för bank idag?

Figur 5.2: Diagram över vilken bank eleverna har idag. (Svarsfrekvens: 202 personer, interntbortfall: 0 

personer) 

 

5.2.1 Reflektioner kring Elvisföreställningen 

Av de 202 personer som besvarade enkäten deltog 160 personer (79,6 %) på 

Elvisföreställningen som Hudiksvalls Sparbank bjöd dem på. Av de elever som valde att gå 

på föreställningen var 59 män (37,1 %) och 100 kvinnor (62,9 %) (se figur 5.3). Det interna 

bortfallet är en person på frågan om kön och en person på frågan om de medverkade på 

Elvisföreställningen.  
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2008-08-28?
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Kvinna

 

Figur 5.3: Diagram över medverkan på Elvisföreställningen fördelat mellan kön. (Svarsfrekvens: 200 personer 

varav 121 kvinnor och 79 män, interntbortfall: 2 personer)  

 

Övervägande många respondenter har tidigare erfarenhet av Glada Hudikteatern då 153 

elever (75,7 %) har varit på en tidigare föreställning som teatern har satt upp (se figur 5.4). 

Samtliga respondenter svarade på frågan vilket gör att undersökningen visar att eleverna har 

kännedom om teatern sedan tidigare. Av de elever som tidigare varit på en föreställning med 
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Glada Hudikteatern var 89 kvinnor (58,6 %) och 63 män (41,4 %) (se figur 5.4). Eftersom 

denna jämförelse bygger på frågan om kön är det interna bortfallet även här en person.   
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Man
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Figur 5.4: Diagram över tidigare erfarenhet av någon av Glada Hudikteaterns föreställningar fördelat mellan 

kön. (Svarsfrekvens: 201 personer, vara av 79 män och 122 kvinnor, interntbortfall: 1 person)  

 

Av de elever som valde att gå på teatern uppmärksammade 151 personer (96,8 %) att det var 

Hudiksvalls Sparbank som sponsrade evenemanget (se figur 5.5). 101 elever (63,1 %) uppgav 

att de innan föreställningen hade vetskap om att banken var en av finansiärerna (se figur 5.6). 

Bortfallet i första frågan ligger på 46 personer (22,8 %) och i den andra frågan ligger det på 

42 personer (20,8 %) Anledningen till det ökade bortfallet var att de elever som ej närvarade 

på evenemanget inte kunde besvara dessa frågor.  
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Figur 5.5: Diagram över kunskap om vilken bank som sponsrade evenemanget (Svarsfrekvens: 156 personer, 

interntbortfall: 46 personer)  
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Figur 5.6: Diagram över tidigare vetskap om att Hudiksvalls Sparbank sponsrade Glada Hudikteatern. 

(Svarsfrekvens: 160 personer, interntbortfall: 42 personer) 

 

Ett fåtal elever ansåg att motarbeta fördomar det skulle vara en anledning till evenemanget. 

Att skapa en positiv bild av banken var det mest framträdande svarsalternativet bland 

eleverna när det kom till anledningen varför banken bjöd dem på teatern. Många ansåg också 

att banken hade för avsikt att värva nya kunder med evenemanget. Att lyfta fram Glada 

Hudikteatern är också något som eleverna reflekterat över då det var det tredje mest ikryssade 

alternativet av sex möjliga (se figur 5.7). I denna fråga är det dock viktigt att ha en kritisk 

hållning till resultatet då det förekom att elever valde fler eller färre alternativ än vi 

efterfrågat.  
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 Figur 5.7: Diagram över elevernas bild av Hudiksvalls Sparbank. (Svarsfrekvens: 160 personer, interntbortfall: 

42 personer) 
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På frågan om huruvida föreställningen har påverkat elevernas syn på banken uppger 111 

personer (69,4 %) att de inte alls har påverkats av den (se figur 5.8). Då svarsfrekvensen är 

100 procent bland de närvarande på evenemanget kan svaret ses som trovärdigt. 
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banken?

  

Figur 5.8: Diagram över hur eleverna anser att deras bild av Hudiksvalls Sparbank har påverkats av 

Elvisföreställningen. (Svarsfrekvens: 160 personer, interntbortfall: 42 personer)  

 

När vi frågade om vilken uppfattning eleverna har av den bank som bjöd dem på Glada 

Hudikteatern, alltså Hudiksvalls Sparbank, ansåg majoriteten att banken var hjälpsam, 

givmild och serviceinriktad. Endast ett fåtal av respondenterna angav negativa påståenden 

som exempelvis tråkig, snål och konservativ som de alternativ som förklarade deras bild av 

banken (se figur 5.9). I den här frågan är svarsfrekvensen 100 procent bland dem som gick 

evenemanget. En viss distans bör dock hållas till att dra en slutsats av svaren då antalet 

svarade alternativ har varierat mellan eleverna.   
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Figur 5.9: Diagram över elevernas bild av Hudiksvalls Sparbank. (Svarsfrekvens: 160 personer, interntbortfall: 

42 personer)  

 

Eleverna uppger att deras bild av utvecklingsstörda har påverkats av föreställningen. 97 

elever (61 %) anser att deras syn på utvecklingsstörda har påverkats till det bättre medan 59 

av eleverna (37,1 %) anser att de inte har påverkats alls (se figur 5.10). Det interna bortfallet i 

denna fråga ligger på en person av de 160 som var och tittade på Elvisförställningen.  
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Figur 5.10: Diagram över hur eleverna anser att deras bild av utvecklingsstörda har påverkats av 

Elvisföreställningen. (Svarsfrekvens: 159 personer, interntbortfall: 43 personer)  

 

I den tävling som banken anordnade och som innebar gratis fika, men också en fortsatt 

kontakt med banken deltog 111 elever (69,4 %). Det finns respondenter som i den öppna 

frågan reflekterade över att det fanns en bakomliggande orsak till den tävling som 

anordnades:  

 

Jag vann tävlingen och fick tusen kronor i sparpengar av banken, jag upptäckte att de 

egentligen ville göra mig till kund där. Jag ville och inte det så jag har ett fondkonto i 

Sparbanken och resten av pengarna i Handelsbanken. 

 

Ytterliggare en respondent uttrycker: 

 

Att de gjorde tävlingen för att vinna mail-adresser. 

 

Två respondenter som enligt enkätundersökningen inte var kund hos banken tidigare uppgav 

att de efter föreställningen blivit kunder hos Hudiksvalls Sparbank. När det gäller den 

fortsatta kontakten efter föreställningen uppgav 50 elever (82 %) som gick på föreställningen 

och som inte redan var kund hos banken att de inte har kommit i kontakt med Hudiksvalls 

Sparbank efter föreställningen. Bland de 11 elever (18,1 %) som kom i kontakt med banken 

efter föreställningen var det banken som tog initiativet och inte respondenterna själva som 

kontaktade banken (se figur 5.11). Då det i frågan inte framkommer varför man kontaktade 

banken valde vi att sortera bort de som redan var kund, då de kan ha kommit i kontakt med 

banken i vardagliga ärenden. Antalet svaranden blev då 61 personer.  
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Figur 5.11: Diagram över om eleverna som innan evenemanget inte hade Sparbanken som bank kom i kontakt 

med Hudiksvalls Sparbank efter föreställningen. (Svarsfrekvens: 61 personer, interntbortfall: 141 personer)  

 

5.3  Resultatsammanfattning 

När Hudiksvalls Sparbank valde att bjuda avgångseleverna från Hudiksvalls olika 

gymnasieskolor var målet att uppmärksamma Glada Hudikteatern och banken. Tanken var att 

banken skulle bjuda eleverna på en trevlig upplevelse och därmed också skapa en gynnsam 

relation dem emellan. Detta för att eleverna efter gymnasiet ska ut i arbetslivet och därmed 

enligt Hudiksvalls Sparbank är i behov av en trygg och stabil bank. Hudiksvalls Sparbank 

önskar att den positiv bild eleverna förhoppningsvis får av banken i samband med 

föreställningen ska få dem att återkomma som kunder i framtiden. När eleverna själva fick 

ange vilken bild de har av Hudiksvalls Sparbank blev resultatet hjälpsam, positiv och 

serviceinriktad. Endast ett fåtal förknippade banken med negativa påståenden.  

 

Enkäten bland avgångseleverna visar att 151 av eleverna (96,8 %) som gick på evenemanget 

hade vetskap om att Hudiksvalls Sparbank var den sponsor som bjöd dem på 

Elvisföreställningen. I enkätundersökningen bland eleverna uppger 101 elever  

(63,1 %) procent att de innan evenemanget visste att banken var en sponsor till Glada 

Hudikteatern. De gemensamma värderingar om ett fördomsfritt samhälle som Hudiksvalls 

Sparbank och Glada Hudikteatern delar var också en av anledningarna till evenemanget. 

Förhoppningen var att motarbeta de fördomar som idag finns i samhället gentemot 

utvecklingsstörda genom att börja med ungdomarna. Eleverna själva tror att banken bjöd dem 

på föreställningen för att skapa en positiv bild av banken, få nya kunder samt att 

uppmärksamma Glada Hudikteatern. 97 elever (61 %) uppger också att deras syn på 

utvecklingsstörda har påverkats positivt i samband med föreställningen.  
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6. Analys  

___________________________________________________________________ 

 

Syftet med detta kapitel är att jämföra och analysera empirin med den redovisade teorin. 

___________________________________________________________________ 

 

Ett av Hudiksvalls Sparbanks mål med Elvisföreställningen var att man skulle få en positiv 

bild av banken. Att banken bryr sig om ungdomar, är generös samt tycker att är viktigt att 

motarbeta fördomar är några av de associationer banken vill förknippas med. Då profilen är 

den del av identiteten som handlar om hur företag vill uppfattas och som ska förmedla 

organisationens själ, hoppas Edeborg att bankens profil återspeglas i dess image. Hon menar 

på att kunderna får en positiv bild av banken när deras reklamskylt syns i sammanhang som 

sponsor för Glada Hudikteatern. Undersökningen ger ett visst stöd för att bilden av banken 

kan påverkas positivt då somliga elever uppger att de i detta fall hade fått en bättre bild av 

banken. 

 

6.1  Varför socialt ansvartagande? 

Det är av betydelse hur väl Hudiksvalls Sparbank lyckas kommunicera de värden som banken 

och dess varumärke har så att intressenterna uppfattar dem korrekt och därmed relaterar till 

dem. Intressentmodellen som nämns i teorin bygger på att företag har kopplingar och 

relationer med sin omgivning. Det innebär att företag strävar efter att få ett stabilt förhållande 

till sin omgivning. I och med att CSR bygger på att skapa en god relation till intressenterna 

ger det också en fördel för Hudiksvalls Sparbank att som enda bank i Hudiksvall vara den 

som syns som sponsor till Glada Hudikteatern. Edeborg menar att samarbetet mellan Glada 

Hudikteatern och Hudiksvalls Sparbank inte bygger på ett vinstintresse. Då det visar sig att 

CSR kan skapa en god relation mellan företag och intressenter kan man ändå fråga sig om det 

inte kan ge en viss vinstfördel att bankens logotyp ses i situationer tillsammans med Glada 

Hudikteatern. Eftersom CSR kan bidra till att stärka ett företags anseende kan sponsringen av 

teatern ses som en del i arbetet att skapa en god relation till kunderna och kan därmed skapa 

vissa konkurrensfördelar.  

 

Idag finns en del krav på företag att frambringa mer är bara de produkter de har att erbjuda. 

Stor vikt läggs också på de värden som företag representerar. Hudiksvalls Sparbank har valt 

att i sin företagsvision arbeta med lokala samhällsfrågor. Den profil ett företag har är 
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beroende av hur den externa kommunikationen fungerar. Grunig och Hunts modell visar att 

om företaget är öppet mot intressenterna och lyhörda över vad de efterfrågar kan omvärldens 

feedback användas i relationsskapandet. Edeborg påpekar att banken inte upplever några krav 

från omvärlden och intressenter att arbeta med dessa frågor, men menar samtidigt att många 

är kund hos dem på grund av det sociala ansvar banken tar. Därmed kan ett visst samband 

mellan de krav som kunderna ställer och det sociala ansvar som banken tar finnas. Skulle inte 

banken arbeta med lokal sponsring skulle möjligtvis de kunder som idag ser bankens 

arbetssätt som något värdefullt kanske istället vända sig till någon av konkurrenterna.  

 

Ett företags identitet bygger på dess egenskaper och det budskap de väljer att kommunicera. 

Den bild ett företag väljer att förmedla av dem själva visas i marknadskommunikationen och 

avgörs av var, när och hur de erbjuder dessa egenskaper. Hudiksvalls Sparbanks arbete med 

samhällsfrågor kan vara ett sätt för dem att positionera sig i intressenternas medvetande. När 

banken i sin externa kommunikation samarbetar med Glada Hudikteatern kan en bild skapas 

av banken tillsammans med teatern. I samband med sponsringen kan budskapet om alla 

människors lika värde frigöras och därmed har banken möjlighet att kommunicera en bild av 

dem som bygger på de värden de vill förmedla till intressenterna. När evenemangets image 

och sponsorns varumärkesimage liknar varandra är överensstämmelsen imagerelaterad. Det 

är rimligt att anta att Hudiksvalls Sparbanks och Glada Hudikteaterns samarbete är 

imagerelaterat eftersom de båda arbetar för ett fördomsfritt samhälle. Om överensstämmelsen 

hade varit svag hade det önskade budskapet kunnat ha svårt att nå fram till intressenterna och 

det hade funnits viss risk för så kallad ”miss-match”. 

 

I teorin nämns att anledningen till att företag vill kommunicera ut sitt CSR arbete är för att 

stärka deras varumärke och därmed också dess image hos intressenterna. För att nå ut på 

marknaden kan det vara en fördel att marknadskommunikationen är tydlig och särskiljande. 

Att sponsra Glada Hudikteatern för att motarbeta fördomar kan vara ett sådant sätt då andra 

banker i Hudiksvall inte syns i detta sammanhang. Det kan därmed ge Hudiksvalls Sparbank 

vissa fördelar gentemot konkurrenterna. Trots att flertalet elever angav att synen på banken 

inte påverkats av föreställningen så ser de flesta elever som blev bjudna på evenemanget 

Hudiksvalls Sparbank som hjälpsam, positiv och serviceinriktad. Det ger ett visst stöd för att 

varumärket i detta fall inte förlorat på att banken arbetat med socialt ansvarstagande. 
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Utifrån Carrolls pyramid diskuteras olika grader av ansvarstagande. Det filantropiska 

ansvarstagandet bygger på att företag strävar efter att leva upp till det sociala ansvarstagandet 

som samhället förväntar sig. Utifrån intervjun med Edeborg är det möjligt att anta att 

Hudiksvalls Sparbank arbetar efter denna princip då Elvisföreställningen inte bara 

genomfördes för ekonomisk vinnings skull, utan även för att skapa en positiv bild av Glada 

Hudikteatern och banken. Det finns idag intressenter som finner att socialt ansvarstagande är 

en viktig aspekt när det kommer till konsumtion av produkter. Därför finns det tendenser som 

visar att Hudiksvalls Sparbank använder sig av denna positiva bild av banken som 

evenemanget ger i sitt arbete med att skaffa nya kunder. 

 

I Shannon och Weavers synsätt finns en övertro på att det sända meddelandet tolkas på 

samma sätt av mottagaren som av sändaren. Man kan anta att Hudiksvalls Sparbank är 

medvetna om att värderingar tar tid att arbeta med då Edeborg påpekar att man inte vänder 

fördomar med en föreställning. Ett fortsatt arbete att skapa ett fördomsfritt samhälle kan för 

Hudiksvalls Sparbank ge mer långsiktig effekt då en gemensam förståelse kan skapas. Det 

finns idag inte något krav på företag att redovisa sitt CSR arbetet då det är ett frivilligt 

ansvar. Om man ändå vill visa företagets sociala ansvarstagade externt kan man göra det, 

som i Hudiksvalls Sparbanks fall, genom en annonstidning. Eleverna fick möjligheten att läsa 

om föreställningen i bankens annonstidning som följde med som en bilaga i Hudiksvalls 

Tidning kort efter föreställningen. Det kan ha bidragit till en ökad medvetenhet om bankens 

sociala ansvarstagande hos eleverna och kan därmed ha skapat en utgångspunkt för en god 

relation.  

 

6.2  Vad kommunicerar socialt ansvarstagande? 

I Gwinners modell om imageöverföring kan man se att i ett sponsrat evenemang kan den 

image som evenemanget har ge påverkan på varumärket. När Hudiksvalls Sparbank bjöd 

eleverna från Hudiksvalls olika gymnasieskolor på Elvisföreställningen var det deras första 

stora evenemang i arbetet mot ett fördomsfritt samhälle. Av de elever som gick på 

evenemanget angav 97 av dem (61 %) att synen på utvecklingsstörda har påverkats till det 

bättre i samband med Elvisföreställningen. Att motarbeta fördomar mot utvecklingsstörda var 

ett av Hudiksvalls Sparbanks mål med att bjuda eleverna på Glada Hudikteatern. Enligt teorin 

försöker företag ändra intressenternas attityd i den assymetriska tvåvägsmodellen. Det tyckts 

peka på att bankens initiativ att bjuda eleverna på teatern för att påverka ungdomarna till att 

få en bättre syn på utvecklingsstörda har gett en viss effekt. Detta eftersom undersökningen 
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tycks peka på att elevernas syn på utvecklingsstörda har påverkats till det bättre i samband 

med föreställningen. I teorin nämns att relationer skapas genom en fungerande 

kommunikation. CSR är beroende av att dialogen mellan företag och intressenter är 

fungerade. Undersökningen ger ett visst stöd för att eleverna inte ansåg att arbetet för ett 

fördomsfritt samhälle skulle vara en andledning till varför de blev bjudna på föreställningen 

då det var det svarsalternativ som var minst förekommande. Det kan tyda på att eleverna inte 

uppfattade bankens sociala ansvarstagande, men ändå till viss del har tagit till sig av det 

budskap banken ville förmedla, nämligen att skapa en mer positiv bild av utvecklingsstörda 

bland eleverna.  

 

Förhoppningen att föreställningen skulle ge en positiv bild av Hudiksvalls Sparbank kan 

enligt Gwinners modell hjälpas av den framgångssaga Glada Hudikteatern genomgått. Då 

111 personer (69,4 %) anser att deras bild av Hudiksvalls Sparbank inte har påverkats kan det 

finnas en viss antydan att bankens medverkan inte fick samma genomslagskraft som teaterns 

aktörer. Det tycks peka på att Glada Hudikteaterns positiva bild delvis inte smittade av sig på 

banken. Att endast två respondenter efter föreställningen har blivit kund hos Hudiksvalls 

Sparbank kan också ge ett visst stöd för att bankens medverkan inte gav sådan påverkan på 

varumärket att eleverna sökte sig till banken efter föreställningen. Problemet med 

kommunikation är att deltagarna har olika bakgrund och tolkar därmed budskapet olika efter 

sin egen tolkningsram. Beroende på exempelvis ålder, kön, bakgrund och associationer till 

evenemanget så avkodar eleverna som gick på föreställningen bankens budskap på olika sätt. 

För att budskapet ska nå fram krävs det att det tolkas på samma sätt av sändare och mottagare 

och att en gemensam förståelse infinns. Eftersom 50 elever (82 %) av dem som inte var 

kunder i Hudiksvalls Sparbank inte hade haft någon kontakt med banken efter föreställningen 

så är det rimligt att anta att dialogen inte blev speciellt stark. För att effekten ska bli mer 

långsiktig kan det vara en fördel för banken att de arbetar fortlöpande med att kommunicera 

deras sociala ansvarstagande.  

 

En viss problematik finns när sponsorn har för avsikt att kopplas ihop med en image men 

evenemanget har flera olika images av helt olika karaktär. Det kan leda till svårigheter då 

man som sponsor oftast vill kopplas ihop med endast en av dem. En av anledningarna till 

Hudiksvalls Sparbanks samarbete med Glada Hudikteatern är enligt Edeborg att de vill 

kopplas ihop med de gemensamma värderingar om ett fördomsfritt samhälle som banken och 
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Glada Hudikteatern delar. Därmed kan det vara viktigt att de är tydlig i sin kommunikation 

med intressenterna så att dessa uppfattar budskapet på det sätt som banken har för avsikt.  

 

6.3  Hur uppfattas socialt ansvartagande? 

Att skapa en positiv bild av Hudiksvalls Sparbank kan baseras på hur de vill positionera sig i 

intressenternas medvetande. Eftersom Glada Hudikteatern ses som en framgångssaga finns 

det en möjlighet att också banken bild påverkas positivt då eleverna har möjlighet att relatera 

dem till varandra i sitt medvetande. 101 elever (63,1 %) angav i undersökningen att de hade 

vetskap om att Hudiksvalls Sparbank var en sponsor till Glada Hudikteatern innan de blev 

bjudna av banken på Elvisföreställningen. 151 elever (96,8 %) hade efter föreställningen 

kunskap om att banken bjöd dem vilket ger ett visst stöd för att medvetenheten om att 

Hudiksvalls Sparbank är en sponsor till teatern har ökat hos eleverna. Eftersom det tyder på 

att eleverna har ökad vetskap om samarbetet mellan Hudiksvalls Sparbank och Glada 

Hudikteatern ger det också möjlighet till att fler elever i framtiden kan komma att relatera 

dem till varandra. Det gör det rimligt att anta att Hudiksvalls Sparbank kan gynnas av 

teaterns succé.  

 

Majoriteten av eleverna ansåg att anledningen till varför de blev bjudna av Hudiksvalls 

Sparbank var för att skapa en positiv bild av banken och att värva nya kunder. Det gör det 

rimligt att anta att det finns en del reflektioner bland eleverna över ett bakomliggande syfte 

med föreställningen från bankens sida. Det är viktigt som sponsor att informera deltagare och 

publik om dess roll i sammanhanget för att målgruppen inte ska tycka att evenemanget säljer 

ut sig. Hudiksvalls Sparbank presenterade innan föreställningens början banken för att 

kommunicera de tjänster som de har att erbjuda ungdomar. Det kan dock ha gjort att eleverna 

till viss del uppfattade anledningen till evenemanget som vinstgivande då fokus från bankens 

sida delvis låg på de produkter de hade att erbjuda eleverna.  

 

Nya erfarenheter är något som påverkar evenemangets image. En erfarenhet kan handla om 

de specifika aktiviteter som individen upplever eller observerar i och med evenemanget. Den 

generella bild som åskådaren får genom interaktion med andra i publiken och evenemangets 

personal påverkar även evenemangets image och därmed också evenemangets sponsorer. En 

aktivitet som Hudiksvalls Sparbank anordnade var en tävling där man kunde vinna pengar i 

form av fonder. Deltog eleverna i tävlingen erbjöds de även gratis fika under pausen i det tält 

som banken hade placerat i anknytning till föreställningen. Det bidrog till att eleverna fick 
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möjlighet att integrera med evenemangets och sponsorns personal. Eftersom 111 personer 

(69,4 %) deltog i tävlingen ger det visst stöd för att det var en effektiv strategi av banken att 

komma i kontakt med eleverna. Det fanns dock elever som reflekterade över att tävling kan 

ha anordnats av just den anledningen. När Hudiksvalls Sparbanks ambassadörer, det vill säga 

de anställda som medverkade på föreställningen och som representerade banken, mötte 

eleverna fungerade de till viss del som bankens ansikte utåt. Anställda är en viktig tillgång då 

det kommer till att kommunicera företagets budskap. Därmed kan det ha underlättat för 

banken att deras egen personal fanns på plats så att banken hade möjlighet att bemöta 

elevernas feedback och på så sätt ha möjlighet att skapa en god relation dem emellan.  

 

Enligt teorin bestäms ett evenemangs image delvis av om evenemanget är återkommande 

eller ej. Hudiksvalls Sparbank kan därför ha till sin fördel att Glada Hudikteaterns 

teateruppsättningar är en återkommande händelse. Genom upprepad exponering stärks 

kopplingen mellan evenemanget och varumärket. Eftersom Glada Hudikteatern är ett 

väletablerat evenemang som har varit uppskattat under flera år kan det ha en starkare 

förankring i publikens medvetande. Det gör det rimligt att anta att de elever som tidigare 

hade varit på någon föreställning med Glada Hudikteatern behövde mindre extern påverkan 

för att kunna återkalla sponsorns varumärke ur minnet, i detta fall Hudiksvalls Sparbank.153 

elever (75,7 %) hade tidigare varit på någon föreställning med Glada Hudikteatern innan de 

gick på Elvisföreställningen som banken bjöd dem på. Undersökningen kan därmed peka på 

att evenemanget redan var väl etablerat i elevernas medvetande. Teorin visar på att sponsorer 

också kan få en viss fördel om kända personer deltar i evenemanget. Dessa personers image 

kan då överföras till evenemanget och därmed också ge sponsorn fördelaktig 

uppmärksamhet. Eftersom Glada Hudikteatern har växt från litet projekt till en nationellt 

känd teater kan dess aktörer ha en viss kändisstatus som också till viss del kan bli fördelaktig 

för Hudiksvalls Sparbank.  

 

Det kan vara av stor vikt att kommunicera företagets värden för att bygga upp ett gott 

anseende. Majoriteten av eleverna som gick på Elvisföreställningen anger att deras syn på 

banken blev opåverkad i samband med Elvisföreställningen. Eftersom 46 elever (28,8 %) 

ändå själva ansåg att de hade fått än bättre bild av banken i samband med evenemanget kan 

man se tendenser att Hudiksvalls Sparbanks önskan om att skapa en positiv bild av banken 

delvis har givit en viss verkan.  
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7. Slutsats 

___________________________________________________________________ 
 

Syftet med detta kapitel är att svara på de frågeställningar som ligger till grund för vår undersökning. 

___________________________________________________________________ 

 

7.1  På vilket sätt reflekterade eleverna som blev bjudna på Glada Hudikteatern 

över Hudiksvalls Sparbanks medverkan?  

Undersökningen visar att 151 av eleverna (96,8 %) som gick på evenemanget reflekterade 

över Hudiksvalls Sparbanks medverkan. 101 elever (63,1 %) uppger i enkätundersökningen 

att de innan evenemanget visste att banken var en sponsor till Glada Hudikteatern. Det tycks 

peka på en ökad medvetenhet om bankens samarbete med teatern bland de elever som gick på 

Elvisföreställningen. Enkätundersökningen tyder på att det finns reflektioner kring att 

bankens syfte med evenemanget skulle kunna vara av vinstintresse. Undersökningen gör det 

rimligt att anta att majoriteten av eleverna tror att anledningen till att de blev bjudna på 

Elvisföreställningen var för att banken hade för avsikt att få fler kunder och skapa en positiv 

bild av Hudiksvalls Sparbank.  

 

7.2  Vad var Hudiksvalls Sparbanks mål med kvällen då de bjöd eleverna på 

föreställningen Elvis? 

Undersökningen har visat att ett av Hudiksvalls Sparbanks mål med att bjuda 

avgångseleverna på Elvisföreställningen var att krossa en del fördomar som kan finnas mot 

utvecklingsstörda och visa på att alla har ett lika värde. Ytterliggare ett mål från bankens sida 

var att sammankopplas med Glada Hudikteatern och på så sätt skapa en positiv bild av 

banken utifrån de värderingar som Hudiksvalls Sparbank och teatern delar. Därmed hoppades 

banken kunna skapa en relation med eleverna samt att stärka och positionera bankens 

varumärke i deras medvetande som i sin tur kan generera i nya kunder. Målet med 

föreställningen var därmed att implementera de värden banken står för hos målgruppen, men 

också att minska vissa fördomar som finns i vårt samhälle. 

 

7.3  Reflekterade eleverna över det budskap om socialt ansvarstagande/CSR 

som Hudiksvalls Sparbank ville förmedla? 

Många av eleverna uppfattade inte Hudiksvalls Sparbanks sociala ansvarstagande som en 

anledning till att banken bjöd dem på föreställningen Elvis. Undersökningen tyder dock på att 
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eleverna till viss del har tagit till sig av det budskap banken ville förmedla, nämligen att 

skapa en positiv bild av utvecklingsstörda. Det kan komma att krävas ytterliggare 

kommunikation mellan banken och eleverna för att de ska uppfatta och förstå bankens 

budskap på det sätt som banken avser. Med andra ord syns kanske inte CSR alltid så tydligt, 

men kan ändå ha en viss effekt på målgruppen. 
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8. Egna reflektioner 

Eftersom vår undersökning är en fallstudie av hur Hudiksvalls Sparbank kommunicerar sitt 

CSR arbete externt finns det även andra intressanta infallsvinklar att undersöka.   

 

Eftersom socialt ansvarstagande kan vara en effektiv strategi för att positionera sig i 

intressenternas medvetande så vore det även intressant att se om och hur Hudiksvalls 

Sparbank kommunicerar detta till andra intressenter. Då Edeborg angav att många var kunder 

hos banken just för att de arbetar med socialt ansvarstagande kan det vara intressant att 

undersöka om så är fallet. Är bankens CSR arbete en konkurrenskraft som gör att kunder 

söker sig dit? 

 

En annan intressant aspekt vore att undersöka på vilket sätt Hudiksvalls Sparbank förankrar 

CSR arbetet internt. Är personal och andra anställda på banken medvetna om på vilket sätt 

Hudiksvalls Sparbank arbetar med socialt ansvarstagande? 
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Bilaga 1. 
 

 

Intervjumanual 
• Vad har du för roll här på banken? 

o Vad består dina arbetsuppgifter av? 
• Hur länge har du jobbat här? 
• Vad har du för utbildning? 

 

 

• Hur länge har ni varit en sponsor till Glada Hudikteatern? 
• Kan du berätta lite övergripande om erat samarbete med Glada Hudikteatern?  

o Ser ni ert samarbete som en konkurrenskraft gentemot andra banker? 
� På vilket sätt? /Varför inte? 

o Vad hoppas ni på att samarbetet med Glada Hudikteatern ska tillföra banken? 
• Vi har uppfattat att ni har samarbetat med Järvsö Sparbank i samband med 

Elvisföreställningen. På vilket sätt? 
• Vad var din roll i projektet med Elviskvällen? 
• Hur startade idén med att bjuda ungdomarna på Elvisföreställningen? 

o Hur kom det sig att det blev just en föreställning med Elvis?  
o Hade ni kunnat göra på något annat sätt för att nå ut till ungdomarna? 

• Vad var målet med kvällen? /Vad ville ni få ut av det?  
o Tror du att ni lyckades att uppnå detta mål? 

• Varför valde ni att bjuda just ungdomar på Elvisföreställningen? 
o Hur tänkte ni när ni valde ungdomar som målgrupp? 
o Vi läste att det var avgångselever som ni bjöd? Vad är tanken med det? Varför 

begränsade ni er just till avgångselever och inte andra elever på skolan? 
• Vad ville ni att ungdomarna skulle ta med sig för tankar från kvällen? 

o På vilket sätt tror du att dessa tankar kommer att påverka ungdomarna? 
o Fanns det någon tanke att de skulle ha er i minnet och kanske söka sig till er i 

framtiden? 
• Hur vill ni uppfattas av ungdomarna? Alltså vilken bild vill ni att de ska ha av er? 
• Vi har läst att ni efter föreställningen höll ett föredrag om Sparbanken, vad handlade 

det om? 
o Vad var syftet med föredraget? 

• Efter Elviskvällen gav nu ut ett informationsblad där ni berättade om tillställningen. 
Vad var er tanke bakom det? 

• Har ni fått någon respons från ungdomarna efter kvällen? 
o På vilket sätt? 

• Känner ni några krav från er omvärld att arbeta med godhjärtade frågor, exempelvis 
som i det här fallet synen på utvecklingsstörda? 

• Har du upplevt några svårigheter i arbetet med Elviskvällen? 
• Som vi uppfattat det gick Elviskvällen ut på att arbeta för ett fördomsfritt samhälle. 

Har ni arbetet på något annat sätt innan Elvisföreställningen med just denna fråga?  
o OM JA: Hur då? 
o OM NEJ: Finns det några framtida planer på det?  

• Är det något som vi inte har frågat som du vill berätta om? Är något du känner är 
viktigt att ta upp? 
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Bilaga 2. 
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