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SAMMANFATTNING 

Titel: Diversity markering ett komplement till marketing management?  

Nivå: Kandidatuppsats, Helsingborg maj 2009 

Författare: Pia Albinsson, Emma Granat & Cecilia Törnell 

Handledare:  Christer Eldh & Veronica Åberg 

Problematisering: Vi anser det viktigt att ifrågasätta diversity marketing och 

undersöka hur det verkligen fungerar i praktiken gentemot vad 

teorierna säger. Många företag som idag väljer att expandera 

globalt specificerar ofta sin personal till att klimatisera sig till 

endast en kultur och lära sig endast det specifika bemötandet. Vi 

upplever att de teoretiker vi har studerat, endast behandlar diversity 

marketing då det råder kulturmöten mellan skilda kulturgrupper. 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida diversity 

marketing har något att tillföra marketing management genom att 

studera ett företags förmåga att förmedla ett budskap över skilda 

kulturer. 

 

Metod: Vi har valt att göra sammanlagt nio intervjuer, via e-post, med ett 

svenskt företag som förflyttar sitt årliga evenemang mellan tio 

olika länder. Våra teoretiska utgångspunkter har bestått av litteratur 

författade av erkända forskare inom områden som marknadsföring, 

kultur, förmedling och standardisering. 

  

Slutsats: Diversity marketing kan i allra högsta grad komplettera marketing 

management i form av förmedling av budskap. Detta genom att 

marketing management generellt inte behandlar de kulturella 

aspekter i den utsträckning diversity marketing gör.  

 

Nyckelord: Diversity marketing, marketing management, kultur, förmedling av 

varumärke och standardisering 
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ABSTRACT 

Title: Diversity marketing a complement to marketing management? 

 

Level: Bachelor thesis, Helsingborg may 2009 

 

Authors: Pia Albinsson, Emma Granat & Cecilia Törnell 

 

Advisors: Christer Eldh & Veronica Åberg 

 

Problematization: We consider it important to challenge diversity marketing and 

examine how it really works in practice against what the theory 

says. Many companies choose to expand globally and specify their 

staff to only one culture and learn only the specific treatment. We 

feel that the theorists only deal with diversity marketing when there 

are cultural encounters between different cultural groups. 

 

Purpose:  The purpose is to examine whether diversity marketing has 

something to bring to marketing management by studying a 

company's ability to convey a message across different cultures. 

 

Methodology: We have chosen to make a total of nine interviews, via e-mail, with 

a Swedish company that moves its annual event between ten 

different countries. Our theoretical starting point has consisted of 

literature written by recognized researchers in areas such as 

marketing, culture, intermediation and standardization. 

 

Conclusion:  Diversity marketing can be highly complementary to marketing 

management in the form of the intermediation of messages. 

Generally marketing management does not address the cultural 

aspects like the extent diversity marketing is doing. 

 

Keywords: Diversity marketing, marketing management, culture, 

intermediation of trademark and standardization 
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FÖRORD 

Vår uppsats handlar om diversity marketing eller mångfaldsmarknadsföring, som är den 

svenska översättningen. Fenomenet innefattar begrepp som standardisering och anpassning 

över skilda kulturer. Diversity marketing tar sin utgångspunkt i att alla är olika och kräver 

olika agerande.  

 

Vi har försökt, mer vårt eget synsätt, att ta ställning gällande de olika kulturer som 

behandlas i uppsatsen. Skulle någon uppfatta motsatsen vill vi poängtera att detta inte varit 

vår avsikt. 

 

Med detta sagt vill vi tacka våra handledare Christer Eldh och Veronica Åberg för deras 

stöttande ord och uppmuntran under processen. Vi riktar även ett stort tack till de personer 

vi intervjuat och sänt frågeformulär till, utan deras hjälp hade inte den här uppsatsen blivit 

till. 

 

Vi vill slutligen tacka varandra för det stöd vi gett varandra under de månader vi arbetat 

tillsammans och vi kommer aldrig glömma denna period av både skratt och tårar. 

 

Helsingborg, maj 2009 

 

Pia Albinsson, Emma Granat och Cecilia Törnell 
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1. INLEDNING 
Vid sökning på internet bland olika organisationers hemsidor går det att urskilja att många 

organisationer idag använder sig av fenomenet diversity marketing (som i det svenska talet 

ofta benämns mångfaldsmarknadsföring). Vårt intresse kring detta samhällsfenomen 

väcktes genom ifrågasättande av hur företag idag lever upp till de förväntningar de skapar 

hos konsumenten via sina servicemöten och sitt varumärke. Detta då vi funderar kring 

huruvida det är möjligt att förmedla samma budskap, genom såväl personal som 

varumärke, över olika kulturer. Vårt intryck är att diversity marketing, som fenomen, ofta 

förskönas av företag idag och teorierna som tillhandahålls inom ämnet inte helt täcker upp 

den verklighet som egentligen existerar.   

 

Vi är medvetna om att diversity marketing även kan förknippas med fenomenet 

international marketing då båda fälten behandlar marknadsföring över nationella gränser. 

International marketing, så som diversity marketing, innebär att företag gör en eller flera 

marknadsföringsmixer gällande beslut över nationella gränser. Vilket innebär att företag 

som etablerar sig utomlands måste samordnar marknadsföringen över hela världen.
1
 Vi har 

valt att fokusera på diversity marketing då vi inte förrän senare under uppsatsens gång 

gjorde upptäckten att diversity marketing och international marketing gick under en 

likartad definition och gjorde därför ett medvetet val att hålla fast vid diversity marketing.  

 

1.1 Tidigare forskning 

Diversity marketing är ett tämligen outforskat ämne och den litteratur som vi studerat har 

främst grundats utifrån ett amerikanskt perspektiv. Diversity marketing har kommit att bli 

en trend inom marknadsföring som många företag idag använder sig av. Diversity 

marketing härstammar ursprungligen från USA och blev myntat som fenomen under sent 

90-tal.
2
 Diversity marketing myntades efter att forskare betonat betydelsen av förståelsen 

av etniska minoriteter och tillhörande kulturella dimensioner gällande marknadsföring
3
. 

Den kulturella mångfalden av olika marknader föreskriver att de flesta av de individuella 

marknadstransaktionerna finns mellan marknadsförare och konsumenter som kommer från 

                                                           
1
 Kotler, P. (2003). Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö. s. 56-57 

2 Axelsson, B., & Agndal, H. (2005). Professionell marknadsföring. s. 252. & Jamal, A. (2003). Marketing in 

a multicultural world – The interplay of Marketing, Ethnicity and Consumption. s. 1599  
3
 Jamal, A. (2003). s. 1600 
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olika etniska bakgrunder
4
.  Massmarknadsföring används som ett verktyg för att kunna 

möta konsumenters kulturella skiljaktigheter
5
. Marknadsförare har på senare tid hittat nya 

sätt att utforska och arbeta med mångfaldsmarknader. C.P Rao menar att då mångfalden av 

konsumenter på marknader hela tiden ökar går det att ställa sig frågan om teorier utvecklas 

och testas med dominanta konsumentgrupper som skiljer sig från varandra. Till exempel 

livsstilar, kulturell bakgrund samt värderingar är några utav de aspekter Rao anser ska 

beaktas.
6
 Den ökande mångfalden ställer även mer krav på marknadsförarna som behöver 

inneha större kunskap och insikt om konsumenterna och deras konsumtionsmönster
7
. 

 

1.2 Problembeskrivning   

Efter att genomgått en bred variation av litteratur anser vi att diversity marketing är ett 

relativt outforskat ämne. Vi fann att det existerade en gemensam grundsyn på diversity 

marketing som delas av forskare, vilket bland annat kan ses i Geert Hofstede och Jean-

Claude Usunier & Julie Anne Lee´s resonemang kring kategorisering av kulturella 

grupper
8
. Vi anser det vara viktigt att ifrågasätta diversity marketing och vill därför 

genomföra en mer fördjupad forskning inom ämnet och undersöka hur det verkligen 

fungerar i praktiken gentemot vad teorierna säger. Många företag som idag väljer att 

expandera globalt specificerar ofta sin personal till att klimatisera sig till endast en kultur 

och lära sig endast det specifika bemötandet. Vi upplever att de teoretiker vi har studerat, 

endast behandlar diversity marketing då det råder kulturmöten mellan skilda kulturgrupper. 

De beaktar inte hur deras teorier fungerar när en specifik kultur vill förmedla ett budskap 

till flertalet skilda kulturer samtidigt.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att undersöka huruvida diversity marketing har något att tillföra 

marketing management genom att studera ett företags förmåga att förmedla ett budskap 

över skilda kulturer. 

  

 

                                                           
4
 Jamal, A. (2003). s. 1601 

5
 Jamal, A. (2003). s. 1600 

6
 Rao, C. P. (2006). Marketing and Multicultural Diversity. s. 95 

7
 Axelsson, B., & Agndal, H. (2005). s. 252  

8
 Hofstede, G. (2001). Cultures Consequences. s. 424. & Usunier, J-C., & Lee, J-A. (2005). Marketing 

Across Cultures.s. 390 
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1.4 Forskningsfrågor 

Utifrån syftet har vi valt att ta ställning till följande forskningsfrågor:  

1. Är det möjligt att, via varumärket, förmedla samma budskap gentemot alla kulturer och 

samtidigt nå framgång? 

2. Hur är det nödvändigt, för personal, att agera efter samma beteendemönster oberoende 

kultur och situation? 

 

1.5 Begreppsdiskussion 

Vår teoretiska referensram identifieras enklast med följande nyckelord: diversity 

marketing, marketing management, kultur, förmedling av varumärke och standardisering. 

Dessa nyckelord har vi valt för att vi anser att dessa begrepp är de mest relevanta för att 

besvara våra forskningsfrågor och att dessa bör diskuteras när fenomenet diversity 

marketing ska utredas. 

 

Det som Philip Kotler benämner som marketing management anser vi vara enligt oss, den 

så kallade ”klassiska marknadsföringen”. Efter genomgång av ett antal av Kotlers 

marknadsföringslitteratur, gjorde vi valet att använda oss av marketing management då vi 

ansåg att detta var den mest lämpliga definitionen.
9
 Kotler kan ses som förespråkare av 

marketing management och har många teorier angående detta fenomen. Kotler beskriver 

marknadsföring och kultur som en social och ledande process genom vilken individer och 

grupper uppfyller sina behov, och genom skapandet och utbytet av produkter, samt värden 

med andra, slutar aldrig denna process att utvecklas.
10

 Kotler menar dock att kulturella 

grupper har specifika behov vilka inte endast kan tillgodoses genom enklare anpassning av 

marknadsföringsmaterial. Att exempelvis endast översätta material till ett annat språk eller 

att anpassa bildmaterial för att nå ut är, enligt Kotler, inte tillräckligt.
11

 Vi ställer oss frågan 

huruvida diversity marketing är ett nödvändigt komplement till marketing management 

ifråga om förmedling av budskap till andra kulturer.  

 

                                                           
9
 Kotler, P. (2003). Armstrong, G., & Kotler, P. (1999). An introduction to Marketing. Kotler, P., & Keller, 

K.. (2006). Marketing Management 12e 
10

 Armstrong, G., & Kotler, P. (1999). s. 5 
11

 Se resonemang i Kotler, P., & Keller, K.. (2006). Marketing Management 12e. Pearson Prentice Hall, 

Upple Saddle River, New Jersey. 
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Standardisering innebär att ett företag väljer att använda sig av samma 

marknadsföringsstrategier oavsett vilken marknad de verkar på. Motsatsen till 

standardisering innebär att företaget anpassar sin marknadsföring till varje lokal marknad 

de verkar på och blir därmed mer kundanpassat.
12

 Kultur är ännu ett nyckelord som 

kommer att vara ett genomgående begrepp i vår uppsats och vi har valt att utifrån olika 

forskares definitioner för att förklara detta begrepp. Kulturbegreppet är ett problematiskt 

ord och det finns många olika definitioner kring begreppet
13

. Vi har valt att utgå ifrån 

Usunier & Lee´s samt Hofstede´s definition av kultur då vi anser att deras definition 

stämmer bäst överens med det vi vill undersöka. Usunier & Lee menar att vid analyserande 

av kultur är det viktigt att se till kulturens relation till andra nationaliteter och det 

individuella perspektivet för att kunna se ett sammanhang mellan den egna kulturen och 

dess agerande. Kultur ses som en guide för kommunikation och interaktion med andra i 

både vårt eget samhälle och andra kulturella samhällen.
14

 Hofstede menar att 

kulturbegreppet kan förklaras genom värderingar, normer och traditioner, som en central 

beståndsdel, som människor bär med sig och som överförs mellan generationer
15

.  

 

                                                           
12

 Kotler, P., & Armstrong, G., & Saunders, J., & Wong, V. (1996). Principles of Marketing. s. 193-195 
13

 Holden, N. (2002). Cross-Cultural Management. s. 284 
14

 Usunier, J-C., & Lee, J-A. (2005). s. 4 
15

 Hofstede, G. (2001).  s. 10 
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1.6 Disposition  

Kapitel 2 - Metod 

Metodavsnittet kommer att beskriva det tillvägagångssätt vi valt att använda för att samla 

in vårt empiriska material samt hur vi gått tillväga för att analysera det. Val av ämne, 

litteratur, metodens kvalitet samt kritik kommer att beröras.  

 

Kapitel 3 - Företagspresentation och bakgrund 

I detta kapitel presenter vi vårt valda företag i form av en kortare historisk beskrivning 

samt dagslägets situation. Detta för att kunna ge läsaren en inblick i det resonemang vi 

applicerar teorierna på. 

 

Kapitel 4 – Förmedling av budskap via varumärke 

Kapitlet inleds med vår första forskningsfråga och utifrån teorier kommer en analys att 

föras med hjälp utav empirin. Vi ämnar föra ett resonemang kring olika forskares synsätt 

rörande företags förmedling av budskap via varumärket. Vi har valt att använda oss av 

underrubriker i både kapitel fyra och fem för att göra det lättare för läsaren att följa med i 

texten och få en inblick i vad som kommer att behandlas i respektive stycke.  

 

Kapitel 5 – Förmedling av budskap via personal 

Forskningsfråga två kommer att belysa huruvida det är möjligt för medlemmar i ett team 

att agera och förmedla ett budskap, via servicemöten, till flera olika kulturer. Teorierna 

behandlar ett resonemang kring huruvida handlingsfrihet, interkulturell kontakt och 

sammansättning av team kan påverka förmedling av budskap. 

 

Kapitel 6 – Diskussion 

I detta kapitel har vi i åtanke att presentera den betydelse våra slutsatser haft för vidare 

diskussion i ett större sammanhang. Vi redogör här de svar vår analys utmynnat i och 

ämnar svara på våra inledande forskningsfrågor i form av en djupare diskussion. 

 

Kapitel 7 – Summerande slutsatser och reflektioner 

Det allra sista kapitlet kommer att presentera en avslutning där vi sammanfattar vårt 

resultat och avslutande funderingar över vårt tillvägagångssätt. Vi för samtidigt ett 

resonemang kring framtida forskning inom fenomenet diversity marketing. 
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2. METOD 

2.1 Val av ämne 

Samhällsfenomenet diversity marketing har kommit att bli ett populärt inslag i många 

företag vilket har synts vid en ytlig rundvandring på diverse företags hemsidor. Då vi insåg 

att större delen utav forskningen, inom diversity marketing, är testad på ett specifikt 

företag och dess anställda i ett specifikt land, ville vi applicera teorierna om diversity 

marketing på ett svenskt företag som förflyttar sig och bedriver sin verksamhet i många 

olika länder och därmed olika kulturer. Då vi efter noggrann genomgång utav den svenska 

litteraturen samt de svenska artiklarna fann vi att mångfaldsmarknadsföring var ett 

tämligen obehandlat ämne inom svensk litteratur.  

 

Vi valde redan i planeringsprocessen att lägga fokus på diversity marketing och bortse från 

fenomenet diversity management. Det bör dock tilläggas att för att studera diversity 

marketing går det inte att bortse helt från diversity management då dessa två fenomen 

länkas samman. Vi har därför i planeringsprocessen studerat litteratur knuten till 

fenomenet diversity management, detta för att skapa en så grundlig förståelse inom 

diversity marketing som möjligt. Grundtanken i diversity management är att 

organisationen ska acceptera och uppskatta att arbetskraften utgörs av en diversifierad 

grupp människor
16

. Vi anser att denna grundtanke krävs för att bedriva diversity marketing, 

men vi anser att det är mer intressant att forska i ett ämne som är tämligen outforskat som 

vi anser att diversity marketing är. 

 

2.2 Val av litteratur 

Vid valet av litteratur utgick vi ifrån marketing management och läste in oss på det mer 

standardiserade marknadsföringssättet. Utifrån den litteraturen valde vi att söka jämförbar 

litteratur med teori kring kund- och kulturanpassad marknadsföring. För att kunna dra 

paralleller mellan standardiserad marknadsföring och kundanpassad marknadsföring och 

huruvida de kompletterar varandra, studerade vi litteratur kring förmedling av budskap via 

såväl ett arbetsteam som ett varumärke. Inom marknadsföring, och förmedling av önskat 

budskap, anser vi att det inte enbart räcker att budskapet förmedlas utan att stor vikt läggs 

vid beaktning av hur det förmedlas och av vem/vilka. För att stärka detta valde vi litteratur 

                                                           
16

 Pitts, D. (2009). Diversity Management, Job Satisfaction, and Performance: Evidence from U.S. Federal 

Agencies 
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som berör personligt agerande och hur företag skall nyttja de medel som krävs för att 

förmedla sitt buskap optimalt.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Som forskningsmetod har vi valt att använda oss av en kvalitativ ansats med tyngdpunkt på 

intervjuer. Valet att använda oss av intervjuer som metod grundar sig i att vi vill undersöka 

den enskilda individens syn på ett och samma företag och därmed anser vi att intervjuer är 

den lämpligaste metoden för att besvara våra forskningsfrågor. Ett annat motiv till att vi 

valt en kvalitativ metod är för att användandet av en kvalitativ metod handlar om att skapa 

en djupare förståelse inom ett specifikt fenomen
17

, som i vårt fall är diversity marketing. 

Kvalitativ och kvantitativ forskning måste inte nödvändigtvis motarbeta varandra utan kan 

många gånger komplettera varandra
18

. I vår forskningsmetod har vi valt att använda oss av 

ett deduktivt synsätt, som vanligtvis används inom kvantitativ forskning
19

.  

 

Vårt arbetssätt utgår ifrån de teorier vi valt för vår uppsats, för att sedan applicera den 

empiriska insamlingen och avsluta med analysering av det material vi sammanställt. Vi har 

medvetet valt att blanda teori, empiri och analys för att få en tydligare uppsats med en röd 

tråd och vårt arbetssätt anser vi vara det mest optimala utifrån våra egna erfarenheter. Den 

hermeneutiska läran har vi använt oss av i vår analys då hermeneutik utgår ifrån individens 

egen förståelse när ett objekt studeras. Den förståelse och kunskap som individen innehar 

är en tillgång för att tolka och förstå det objekt som studeras. För att kortfattat sammanfatta 

hermeneutik handlar det om att tolka och förtydliga.
20

 I kapitel fyra och fem, som utgör 

den avhandlande delen i uppsatsen, har vi valt att avsluta med egna reflektioner och en 

mindre diskussion av slutsatser presenteras.   

 

I insamlingen av empiriskt material har vi valt att använda oss av ett svenskt företag. Inom 

företaget gjorde vi urvalet att intervjua ett specifikt team. Genom att intervjua alla 

medlemmar i teamet anser vi att trovärdigheten i det empiriska materialet ökar då alla 

inblandade får göra sin röst hörd och visa sitt perspektiv på det hela. Som empirisk 

                                                           
17

 Bryman, A. (2007). Samhällsvetenskapliga metoder. s. 250-251 
18

 Bryman, A. (2007). s. 33-35 
19

 Bryman, A. (2007). s. 35 
20 Patel, R., & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. s. 29-30 
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insamling har vi även valt att hämta inspiration och citat från en av teamets ledares blogg, 

där han beskriver hur det är att arbeta med evenemanget. Vårt valda företag och 

evenemang kommer att presenteras i nästkommande underrubrik.    

 

Första tanken med vårt metodval var att besöka företaget, och teamet, för att genomföra en 

observation av det arbete som dagligen bedrivs. Företaget ifråga reser över fyra olika 

kontinenter och bedriver sin verksamhet i 11 olika länder. Under bearbetning av våra 

forskningsfrågor visade det sig att en observation inte var nödvändig för att besvara vårt 

syfte och forskningsfrågor. En annan tanke var att genomföra en enkätundersökning på 

företagets konsumenter för att undersöka hur de upplever företaget. Vi insåg att en 

enkätundersökning inte hade gett oss möjligheten att nå det djup vi eftersträvade i 

uppsatsen. Därmed blev den kvalitativa ansatsen mer aktuell då det statistiska, som kommit 

vid en enkätundersökning, försvann. Vid genomförandet av intervjuer har vi valt att göra 

intervjuer med hjälp av ett frågeformulär.  

 

När vårt empiriska material var insamlat blev nästa uppgift att läsa igenom, granska samt 

analysera de svar vi fått in. Vi försökte hitta gemensamma teman, som rubriceras senare i 

vår analyserade del, för att lättare kunna applicera empirin på våra utvalda teorier. Dessa 

teman använde vi sedan när vi analyserade tillsammans med teorin för att dra våra 

slutsatser.    

 

2.4 Företag 

Som nämnts tidigare har det visat sig att tidigare forskning inom diversity marketing 

fokuserat på ett specifikt företag i ett specifikt land, därför tyckte vi att det skulle vara 

intressant att insamla empiri från ett företag som har sin hemmabas i Sverige, men som 

bedriver verksamhet i många olika länder. Företaget som vi valt att använda oss av i vår 

empiriska insamling är Volvo med fokus på deras årliga evenemang Volvo Ocean Race. 

Detta evenemang förflyttar sig mellan fyra olika kontinenter med 11 stopp under 10 

månader, vilket medför att kulturella meningsskiljaktigheter och lokal anpassning är en del 

av deras dagliga arbete. En kontakt inom Volvo Ocean Race öppnade stora möjligheter för 

oss och gjorde att vi på ett smidigt sätt kunde få kontakt med de personer vi hade som 

ambition att intervjua. Som avgränsning har vi valt att inte blanda in Volvo utan endast 

fokusera på evenemanget Volvo Ocean Race och den diversity marketing som bedrivs 
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inom detta fält. Vi ser intervjuerna som gjorts på teamets medlemmar i Volvo Ocean Race 

som ett hjälpmedel för att kunna besvara vårt syfte och de forskningsfrågor vi valt att utgå 

ifrån. 

 

2.5 Intervjuer 

Volvo Ocean Race team består av åtta medlemmar, varav två agerar som ledare för teamet. 

Alla medlemmar i teamet har fått svara på identiska frågor, detta för att få åtta olika röster 

som berör samma sak. När valet av att använda sig att intervjuer var fastställt blev nästa 

steg att bestämma hur intervjuarbetet skulle fortskrida. Totalt genomfördes nio stycken 

intervjuer, först och främst gjordes en intervju via e-post med en av teamets ledare, för att 

få en inblick i det dagliga arbete som bedrivs. Resterande åtta intervjuer skedde även de via 

Internet då alla medarbetarna för tillfället befann sig i Brasilien. Först och främst skickade 

vi ett pilotformulär för att testa kvalitén på frågorna och om frågorna uppfattades rätt
21

. I 

efterhand kan vi konstatera att detta var ett klokt beslut då vi tolkade vissa frågor på ett 

visst sätt, medan mottagaren hade en annan uppfattning av samma fråga.  

 

Frågeformuläret som vi skickade till teamets medlemmar inleddes med bakgrundfrågor för 

att se skillnader mellan medlemmarna samt om olika uppfattningar eventuellt grundade sig 

i olika bakgrunder. Därefter följde mer heltäckande frågor som krävde längre och mer 

personliga svar med fokus på kultur, förväntningar, handlingsfrihet och budskap. Vårt 

totala antal utskriftssidor av intervju och frågeformulär blev slutligen 19 sidor.  

 

2.6 Kritik mot metod och empiri 

Vi är medvetna om att våra egna erfarenheter och förkunskaper kan ha haft en viss 

påverkan på utfallet av intervjufrågor, samt de slutsatser som vi kommit fram till. I 

efterhand har vi noterat att personliga intervjuer möjligtvis hade gett oss ett tyngre 

empiriskt material, vilket hade underlättat både för vår analys och för våra slutsatser. 

Ibland har vi tyckt att vårt empiriska material varit aningen tunt då vi inte kunnat få ut den 

information vi förväntat oss av en del intervjufrågor. Vid några frågor förväntade vi oss att 

få längre uttömmande svar för att kunna analysera och dra vissa slutsatser, och därav hade 

en personlig intervju möjligtvis varit till större fördel då motfrågor hade kunnat ställas. I 

efterhand går det även att kritisera vissa frågeformuleringar som gjordes, även om ett 

                                                           
21

 Bryman, A. (2007). s. 170-171 
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pilotformulär utformades, då utfallet av vissa frågor inte blev besvarade efter våra 

förväntningar.  

 

2.7 Metodens kvalitet 

Ifråga om metodens kvalitet är vi medvetna om att när vi använt oss av intervjuer som 

forskningsmetod så har vi utgått ifrån teamets tolkningar angående de intervjufrågor vi 

ställt. Steinar Kvale hävdar att den som intervjuar måste beakta att ett svar från en intervju 

kan vara både sant eller falskt
22

. Detta har krävt att vi varit tvungna att ha ett objektivt 

synsätt, samt att ifrågasätta och kritiskt granska vårt empiriska material. Detta har gjorts 

genom att vi hela tiden har försökt att se bort från egna synpunkter och hela tiden försökt 

att bibehålla vårt objektiva synsätt vid arbete med det empiriska materialet.  

 

Alan Bryman menar att vid kvalitativa undersökningar är det lämpligt att använda sig av 

följande fyra kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och förmågan att 

konfirmera. Tillförlitlighet syftar till om de svar som vi fått är tillförlitliga eller ej och för 

att styrka vår tillförlitlighet finns våra åtta intervjuer med teamets medlemmar sparade med 

korrekta svar.
23

 Vi anser även att tillförlitligheten ökar då vi inte gjort ett specifikt urval, 

utan alla i teamet har blivit intervjuade. När det kommer till överförbarhet gäller det att 

presentera fylliga redogörelser och beskrivningar som gör det möjligt att se hur överförbara 

resultaten är till en annan miljö och detta har vi arbetat flitigt med i vår uppsats
24

. För att 

öka pålitligheten av vårt arbete har vi gjort ett försök till att klargöra hela 

forskningsprocessen. Vi är medvetna om att det inte alltid går att vara helt objektiv och vi 

har i vår uppsats försökt tolka teori och empiri i största möjliga mån för att styrka, det som 

Kvale menar, att det är viktigt att visa att forskaren agerat i god tro
25

. Det anser vi att vi har 

gjort, då vi medvetet har försökt bortse från personliga värderingar i största möjliga mån 

och utgått från teoretiska utgångspunkter för att komma fram till våra slutsatser.  

  

                                                           
22

 Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 197 
23

 Bryman, A. (2007). s. 45-46 
24

 Bryman, A. (2007). s. 260 
25

 Bryman, A. (2007). s. 261 
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3. FÖRETAGSPRESENTATION 
Volvo Ocean Race räknas idag som ett utav världens mest påfrestande och prestigefyllda 

sportevenemang. Många jämför tävlingen som seglingens version på klättringens Mount 

Everest. Den tuffa seglatsen genomförs under nio månader med start i september och 

besöker fyra olika kontinenter som innehåller 11 stopp i olika länder runt om i världen. 

Racet går av stapeln i Spanien, Alicante, och målgången sker i Ryssland, St Petersburg. 

Däremellan besöks länderna som bland annat Sydafrika, Kina, Singapore, Indien, 

Brasilien, USA, Irland och Sverige.
26

  

 

Det hela startades av två äventyrare vars strävan i livet var att utföra häpnadsväckande 

resor som hörde till det extraordinära. 1973 blev deras mål till verklighet och den tuffaste, 

längsta och mest krävande seglats hade nu påbörjat sin historiska resa. Vid dess början 

namngavs racet The Whitbread round the World Race och var det största inom segling, 

världen då hade skådat. The Whitbread round the World Race förblev namnet på seglatsen 

fram till 2001 då racet sedan dess gått under namnet Volvo Ocean Race.
27

   

 

Sju båtar med vardera team på 11 professionella tävlingsseglare kämpar mot naturens odds 

och ser, vid vissa etapper, inte land på mer än 30 dagar i sträck. Besättningen ombord har 

alla olika etnisk bakgrund och är specifikt utvalda, för att var och en ska kunna tillföra en 

variation av de specialistkunskaper som krävs för att kunna utföra ett race som detta.
28

  

 

Race Village 

Vid varje stopp sätts ett evenemangsområde upp där företaget bland annat ställer ut sina 

produkter och benämns under namnet Race village. Evenemangsområdet, med allt vad det 

medför, har kommit att bli en stor dragningskraft för såväl turister, företag som lokala 

besökare. Besökare strömmar in över hela världen för att skåda evenemanget. Alla besöker 

dock inte evenemanget för själva sporten utan är mest fascinerade utav folkfesten i sig. 

Evenemanget kan liknas vid en kringresande cirkus då ett stort inhägnat område byggs upp 

                                                           
26

Tillgänglig: http://www.volvooceanrace.org/about-the-race/overview/ Läst: 2009-05-12 
27

Tillgänglig: http://www.volvooceanrace.org/about-the-race/history/ Läst: 2009-05-12 
28

Tillgänglig: http://www.volvooceanrace.org/about-the-race/overview/ Läst: 2009-05-12 
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och allt från olika aktiviteter till lekar för de små erbjuds. Mat, dryck och musik erbjuds 

och guidade rundturer kan tillhandahållas.
29

   

Med på detta stora evenemang följer även ett team från Sverige om åtta personer som 

agerar som värd och värdinna för de utställda produkterna. De följer med evenemanget till 

deras olika stopp och agerar företagets ansikte utåt i de olika länderna. Även lokal personal 

arbetar i mässhallen och det multikulturella är ett genomgående tema. Det är teamets 

uppgift att leverera och förmedla det budskap Volvo önskar och att de lyckas representera 

Volvo på bästa tänkbara vis. I ett prestigefullt evenemang som detta är det viktigt att Volvo 

har ett team som kan agera korrekt då det är dessa åtta medlemmar som är företagets 

ansikte utåt under nästan ett års tid. Att evenemanget även är strängt mediebevakat bidrar 

till att folk runt hela världen kan följa Volvo Ocean Race resa och skeende utan att ens 

behöva vara på plats.30 

 

Alla i teamet arbetat tillsammans i vad de kallar Volvopaviljongen som innebär en stor 

utställning där alla besökare har möjlighet att få kunskap och information om AB Volvo, 

Volvo Cars och Volvo Ocean Race. Paviljongen är två våningar hög och ha en storlek på 

ca 25 x 20 meter. Undervåningen innehåller allt från Volvoprodukter, simulatorer och 

utställningsmaterial till faktaspäckade väggar. De tillhandahåller alltid ett trädäck utomhus 

där bilar, lastbilar, bussar och byggmaskiner står snyggt uppställda för intresserade kunder. 

På trädäcket demonstrerar de produkterna och förser kunderna med informationsbroschyrer 

och testkörningar till de som är intresserade.
31

 

                                                           
29

 Hämtat från intervju med en av teamets ledare 2009-05-16 
30

 Hämtat från intervju med en av teamets ledare 2009-05-16 
31

Tillgänglig: http://slyern.blogspot.com/2008_11_01_archive.html Läst: 2009-05-04 
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4. FÖRMEDLING AV BUDSKAP VIA VARUMÄRKE 

Beslutet om standardisering eller anpassning skiljer sig åt beroende på företag. I detta 

kapitel kommer olika forskares teorier om standardisering och anpassning inom 

marknadsföring beröras. Forskningsfråga ett lyder: Är det den framkomliga vägen att, via 

varumärket, förmedla samma budskap gentemot alla kulturer och samtidigt nå framgång? 

 

4.1 Märkesgemenskap och lokal anpassning 

Då märkesgemenskap, samt lokal anpassning är begrepp baserade på ett individuellt 

beteendemönster ställer vi oss frågan huruvida det är möjligt att locka besökare med hjälp 

av ett standardiserat koncept, via varumärket, oavsett besökarnas tidigare erfarenheter och 

situation? 

 

Anders Bengtsson & Jacob Östberg diskuterar innebörden av gemensamma 

konsumtionsmönster och definierar detta konsumtionsmönster som märkesgemenskap, 

vilket innebär en bunden gemenskap mellan märkesanvändare som inte är geografiskt 

förankrad. Bengtsson & Östberg hänvisar till tidigare forskning som tyder på att 

märkesgemenskap kan uppstå i relation till, i stort sätt vilket varumärke som helst, men 

oftast i relation till välkända varumärken med stark image.
32

 Då Volvo Ocean Race är en 

del av en prestigefull och välkänd organisation anser vi det vara svårt för besökare att inte 

skapa sig någon form av uppfattning. För oavsett om denna uppfattning är positiv eller 

negativ existerar ändå en åsikt och det är i detta sammanhang, enligt oss, som diversity 

marketing kan kopplas. Bengtsson & Östberg´s teori angående märkesgemenskap är 

gemenskapen bunden mellan märkesanvändare vilket bildar en uppfattning om att 

besökarna till evenemanget besöker Race Village på grund av att de känner en form av 

lojalitet till varumärket
33

. Detta har dock visat sig inte vara fallet då vi, via intervjuer, har 

fått information om att många besökare inte känner till varumärket utan besöker 

evenemanget på grund av nyfikenhet. Då Volvo Ocean Race kan liknas vid en 

kringresande cirkus och av många uppfattas som en folkfest, är det inte bara evenemangets 

kärnfunktion som lockar intresse utan även de stödfunktioner som finns för att förhöja 

besökarnas upplevelse. En del besöker därav evenemanget enbart av anledning att äta och 

dricka gott samt för att socialisera sig med andra människor. Vi anser det vara intressant att 
                                                           
32

 Bengtsson, A., & Östberg, J. (2006). Märken och människor. s. 80-81 
33

 Bengtsson, A., & Östberg, J. (2006). s. 80-81 
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se hur ett svenskt företag kan med ett så stort evenemang, dra till sig en så pass stor 

variation av människor, trots att många inte är medvetna om varumärket. Då Volvo lyckas 

skapa ett intresse hos så många besökare som inte innehar någon tidigare kunskap om 

varumärket bidrar till vårt stora intresse för att besvara vår första forskningsfråga. 

 

Bengtsson & Östberg menar att beroende på geografisk anknytning konsumerar individer 

olika. De delar in global märkeskonsumtion i två förhållningssätt, lokal anpassning och 

kreolisering. Lokal anpassning innebär att ett företag använder sig av ett standardiserat 

utbud, det vill säga identiskt utbud i alla länder, men att upplevelsen skiljer sig åt beroende 

på vilket land individen besöker. Endast för att marknadsföringen är homogen betyder det 

inte att konsumtionen och upplevelsen är det. Kreolisering betyder att lokala och globala 

konsumtionsmönster blandas och influeras av varandra och skapar en unik upplevelse
34

. 

Enligt resonemanget kring lokal anpassning borde det inte spela någon roll om Race 

Village vore standardiserat eller ej då Bengtsson & Östberg´s teori om kreolisering säger 

att upplevelsen blir unik oberoende konsumtionsmönster
35

. Utifrån vårt empiriska material 

kan fördelar och nackdelar, med att evenemanget ser identiskt ut, oavsett land, urskiljas. 

Fördelarna för teamet blir att uppbyggnadsprocessen av evenemangsområdet förenklas vid 

varje destinationsstopp, då arbetet blir mer effektivt och de vet vad som förväntas av dem. 

Volvo Ocean Race team ansvarar för monterns uppbyggnad vilket bidrar till att arbetet går 

snabbare och smidigare allt efter resans gång. När uppbyggnadsprocessen blir snabbare 

och mer effektiv, får teamet mer tid och möjlighet att förbereda sig inför de nya 

kulturmöten som följer med varje destination. Teamet innehar kunskap om de produkter 

som presenteras under evenemanget, men hur människor kommer kommunicera och agera 

skiljer sig radikalt från de städer och kontinenter de besöker.  

 

4.1.1 Sammanfattning och egna reflektioner kring märkesgemenskap och lokal 

anpassning  

Efter att, med djupare syn, studerat diversity marketing har vi kommit fram till att i Volvos 

fall är standardisering av Volvo Ocean Race, vilket de redan använder sig av, ett 

fungerande sätt. Om de istället valt att inte standardisera evenemanget och använda sig av 

en unik tillställning vid varje stopp hade det kunnat medföra mycket merarbete då en ny 
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evenemangsform skulle planeras inför varje stopp. En unik tillställning vid varje stopp 

hade även kunnat medföra logistikproblem, då ny utrustning hade blivit tvungen att infinna 

sig på de olika destinationerna. Ett alternativ för evenemanget hade varit att sätta upp ett 

evenemangsområde med olik interiör, beroende på land, men det skulle eventuellt kunna 

leda till att varumärket och det ”svenska”, som företaget vill förmedla, försvann
36

. Det 

”svenska” i detta fall står för något igenkännande hos besökarna vilket i Volvos fall 

utstrålas i hög grad genom deras välkända varumärke. Vi anser dock att det ständigt 

kommer finnas människor som besöker evenemanget vare sig en märkesgemenskap 

existerar eller ej. Märkesgemenskap kommer nog alltid vara en bidragande faktor till att 

locka besökare men, enligt oss, behöver det är inte vara nyckelfaktorn till att skapa ett 

tilldragande koncept då det finns en ständig nyfikenhet hos människor. Mediebevakningen, 

i ett sådant prestigefullt evenemang som Volvo Ocean Race, bidrar till nyfikenhet som inte 

behöver ha någon anknytning till märkesgemenskap utan enbart grundar sig i ett 

igenkännande hos besökaren.  

 

4.2 Standardisering  

Vi vill undersöka om standardisering av ett evenemang och dess produkter samt 

varumärke, är optimalt ifråga om att förmedla ett och samma budskap, med samma 

tillvägagångssätt, gentemot alla kulturer. 

 

Utifrån Usunier och Lee´s resonemang om standardisering menar de att oberoende vilket 

land, kultur eller lokal marknad, bör ett företag erbjuda ett standardiserat utbud av 

produkter
37

. Både Hofstede´s och Bengtsson & Östbergs synsätt tyder däremot på att det 

inte är möjligt med ett standardiserat utbud då konsumtionsmönstret skiljer sig åt beroende 

på vilken kultur individen tillhör
38

. Usunier & Lee menar att standardisering ofta 

associeras med exotisk charm för konsumenterna och att bortse från standardisering skulle 

kunna bidra till att charmen går förlorad. Usunier & Lee ser det som positivt att 

standardisera sitt utbud då allt härstammar från ursprungslandet
39

.  
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I mässhallen har Volvo valt att marknadsföra ett standardiserat utbud av sina produkter i 

alla länder, detta oavsett om produkten går att köpa i landet eller ej. Exempelvis i Indien 

tillverkas inte vissa bilmodeller, i den utsträckning de gör i övriga världen, och går därför 

inte att köpa. Teamet anser att Volvo står för något svenskt och skulle de välja att bortse 

från ett standardiserat utbud, enligt Usunier & Lee´s resonemang, skulle risken finnas att 

charmen om det genuina svenska försvann.   

 

Kotlers marknadsföringsmix består av ett antal marknadsföringsverktyg som företag 

använder sig av för att få rätt gensvar från den marknad de vill verka på. 

Marknadsföringsverktygen kan delas upp i fyra grupper: produkt, pris, plats och 

promotion.
40

 Utifrån marknadsföringsmixen kan ett företag välja om de vill vara 

standardiserade eller om de vill anpassa sig till varje enskild marknad de verkar på, utifrån 

den lokala marknadens egna förutsättningar. Om företaget väljer att vara standardiserade, 

kommer deras marknadsföringsstrategi gå ut på att se likadan ut i alla länder. Det betyder 

att produkt, pris, plats och promotion kommer att vara identiskt oavsett land. Motsatsen till 

att vara standardiserad är att anpassa sin marknadsföring till varje lokal marknad och för att 

lyckas med denna strategi måste företaget inneha god förståelse för den marknad de verkar 

på. Nackdelen med denna strategi är att den kan medföra stora kostnader.
41

 Genom 

användandet av Kotlers marknadsföringsmix och hans fyra grupper kan vi utifrån intervju 

urskilja att Volvo Ocean Race bestämt sig för att vara standardiserade inom tre av 

grupperna. Detta fick vi bekräftat via våra intervjufrågor angående företagets uppbyggnad. 

Den gruppen som vi inte har vetskap om är pris, då evenemanget i huvudsak inte är till för 

att sälja produkterna, utan att endast marknadsföra dem och företaget. Som nämnts tidigare 

är produktutbudet standardiserat och det är även deras promotion. Platsen, Race Village, är 

standardiserad på så sätt att Race Village ser likadant ut oberoende på vilket land, det enda 

som inte är standardiserat är att Race Village flyttar runt mellan fyra olika kontinenter och 

10 olika länder. Fördelen med att vara standardiserade kan bidra till, enligt oss, att det är 

lättare för företaget att hålla nere sina kostnader samt få en översikt över vilka kostnader 

företaget verkligen har.    
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Hofstede´s resonemang om produkter går ut på att en och samma sak kan ha olika 

betydelser för olika människor i skilda kulturer
42

. Det här satte vi i relation till Usunier & 

Lee liknande resonemang, då de menar att människor från olika kulturer uppskattar olika 

saker. Ett exempel från deras resonemang är att människor från Malaysia uppskattar 

kärnprodukten medan människor från Frankrike uppskattar kringtjänsterna, företagets 

image och service.
43

 Evenemanget har haft olika betydelser för människor i olika länder. 

Ett exempel då detta syntes, enligt en av teamets ledare, märkbart var i Indien där en 

mängd indier vallfärdade flera hundra mil enbart för att besöka evenemanget. Så här 

beskriver teamets ledare det i sin blogg:   

 

”Vi har fått ändra om en hel del i folkflödet för att kunna ta emot så många 

människor som möjligt. Folk går på led inne i paviljongen och passerar våra 

produkter som vi kortfattat informerar om. Det är en helt annorlunda situation 

för oss. Vakter, volontärer och militärpolis hjälper till att hålla ordning på 

folkmassorna me [sic] hjälp av kösystem, visselpipor och en massa ropande.”
44

 

 

Citatet ovan visar hur teamet har varit tvungna att ändra sitt arbetssätt för att anpassa sig 

till de olika länderna och kulturerna. För att spinna vidare på Hofstede´s resonemang 

angående hur olika saker uppfattas på skilda sätt mellan kulturer, använder vi oss av ett 

exempel i Indien där indiernas intresse för evenemanget skilde sig åt. För dem var det inte 

enbart produkterna, som marknadsfördes, som var intressanta utan teknologin runt omkring 

som exempelvis plasmaskärmen i mässmontern, som väckte deras uppmärksamhet. Vi 

styrker detta via ett citat av en av teamets ledare: ”Volvos produkter anses vara exklusiv 

vara. Tog ett foto genom fönstret på paviljongen ut mot våra fordon. Ett kinesiskt brudpar 

fotograferar sig tillsammans med en lastbil.”
45

 Här kan det urskiljas hur olika kulturer 

värderar produkterna på olika sätt. Detta gjorde teamet förvånade genom att de ansåg att en 

lastbil i Sverige inte representerar något exklusivt, vilket enligt oss tyder på att produkten 

fick en annan betydelse hos det kinesiska brudparet än hos teamets medlemmar. Detta 

skulle kunna vara ett tecken på hur en och samma produkt kan betyda olika beroende på 

vilken kultur situationen utspelar sig i.  
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Valet att standardisera sitt utbud av produkter oavsett om produkten är tillgänglig i landet 

eller inte kan anses vara fel av Volvo då det kan uppfattas som falsk marknadsföring att 

presentera en produkt som inte går att få tag på. Denna standardisering av utbud kan leda 

till förvirring hos besökarna, samt kan irritation uppstå då de produkter som visas 

möjligtvis inte går att få tag på. 

 

4.2.1 Sammanfattning och egna reflektioner kring standardisering 

Trots den standardisering som råder av både produkter och evenemangets utformning så 

har produkterna olika betydelser för olika människor. Detta tyder, enligt oss på, att Volvo 

gjort rätt i att standardisera sitt evenemang då människor ändå kommer att uppleva 

produkterna och evenemanget på skilda vis. Med detta menar vi att trots standardisering, så 

kommer upplevelsen, hos de olika besökarna, ändå vara unik vilket medför att företaget 

även då kan spara pengar på att förbli standardiserade och inte nischa sig med en speciell 

inriktning för varje land. 

   

4.3 Vad vi har kommit fram till genom detta kapitel 

Volvo Ocean Race är en unik tillställning och i deras fall har vi, genom vår analys, kommit 

fram till att samma budskap med samma tillvägagångssätt är den rätta vägen för att nå 

framgång. Trots att de väljer att standardisera sig, blir upplevelsen unik, beroende på att 

evenemanget förflyttar sig mellan 10 olika länder och möjligheten att en person skulle 

besöka evenemanget i fler länder än sitt eget anser vi inte vara så stor. Efter analysering 

anser vi det inte vara möjligt att dra slutsatsen att standardisering är det optimala sättet för 

alla företag att nå framgång, men standardisering av produkter och evenemang anser vi 

vara det mest framkomliga sättet för företag som förflyttar sig mellan olika länder och 

världsdelar. I situationer då förmedling av budskap sker via varumärke anser vi inte 

diversity marketing som fenomen är lika betydande då företag måste bibehålla sin 

grundimage vilken ofta speglas av varumärket. Standardisering av ett evenemang tror vi 

gör det lättare för företag att hålla nere kostnaderna och därmed få en ökad kontroll på 

företagets resurser.  
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5. FÖRMEDLING AV BUDSKAP VIA PERSONAL 

När företag använder sig av marknadsföring som ska nå ut till flera olika kulturer, diversity 

marketing, är det viktigt att de personer som arbetar med detta är öppna för att ta till sig av 

den främmande kulturens traditioner och normer. Att sätta ihop ett team som ska förmedla 

ett och samma budskap till skilda kulturer är inte en enkel uppgift. Forskningsfråga två 

lyder: Hur är det nödvändigt, för personal, att agera efter samma beteendemönster 

oberoende kultur och situation? 

 

5.1 Personligt agerande 

Att arbeta utifrån ett givet manus kan leda till att spontaniteten hämmas och 

initiativförmågan försämras. I och med det menar Göran Ahrne & Peter Hedström att det 

är bättre att agera efter manus för att minimera personliga känslor och istället lyfta fram det 

professionella i företaget.
46

 Spontanitet ses som sällsynt och att ändra sina handlingar utan 

att informera organisationen existerar knappt om Ahrne & Hedströms resonemang följs
47

. 

Volvo Ocean Race team är standardiserade till en viss del då de agerar efter manus men 

detta manus, beskriver medlemmarna i frågeformulären, har endast kommit att ses och 

behandlats som riktlinjer då det går att urskilja, efter intervjun, att teamet ständigt 

uppmuntras till spontant agerande. Hur kan det då komma sig att teamets agerande 

fungerar i praktiken då Ahrne & Hedströms teori gällande manus hävdar motsatsen? 

 

Volvo arbetar inte efter Ahrne & Hedströms principer, gällande personliga känslor, då det 

är upp till teamet att själva finna sitt individuella arbetssätt, så länge rätt budskap 

förmedlas. En av teamets ledare beskriver, genom ett citat, hur han uppfattar teamets 

arbetssätt: 

 

”Vi har fått utbildning om produkterna och upplägget på själva 

mässmontern och vad vår roll ska vara när vi väl jobbar. Den rollen har vi ju 

sedan format lite så den passar oss och även individuellt så ändrar man ju 

arbetssätt efter hur man är som person. Men som bas har ju alla utbildningen 

som vi genomgick i augusti innan vi började vår resa.”
48
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Citatet stärker Christian Grönroos synsätt då han menar att spontanitet tyder på att 

personalen har ett självständigt tänkande och inte endast arbetar efter manus
49

. Ett bakslag, 

enligt Ahrne & Hedström, kan vara att organisationen för intensivt uppmuntrar till spontant 

agerande vilket kan leda till negativa effekter då personalen kan skapa sig fördelar på 

organisationens bekostnad
50

. Nackdelen, enligt oss, med Ahrne & Hedströms resonemang 

kring negativa effekter, kan leda till att tilliten mellan team och ledning begränsas samt att 

motivationen hos teamet hämmas.  

 

Erving Goffman diskuterar tvetydigt engagemang, som är vår svenska översättning på hans 

begrepp dual involvement, vilket innebär när en individ handlar åt en organisations vägnar, 

så gör även individen en personlig handling, det går inte att fullständigt hänge sig åt en 

organisation
51

. Medlemmarna i Volvo Ocean Race team utbildas i vilken roll de bör inneha 

under evenemanget men det är sedan upp till individen ifråga att anpassa sitt arbetssätt 

utifrån sin personlighet. Goffman delar upp tvetydigt engagemang i två termer, 

”expressions given” och ”expressions given off”. Den förstnämnda termen syftar till att 

individer utför det arbete som krävs eller det som förväntas av dem inom en organisation. 

Den andra termen syftar till att individer ofta överskrider den organisatoriska kontexten 

genom att ge uttryck för sin egen personlighet.
52

 Med hjälp av Goffmans teori om tvetydigt 

engagemang går det att tyda att teamet utför det arbete de blivit tilldelade, men att det även 

finns möjlighet att överskrida den organisatoriska kontexten. Detta för att därmed kunna 

lämna utrymme för sin personlighet, samt att ledningen för evenemanget uppmuntrar till 

detta.  

 

5.1.1 Sammanfattning och egna reflektioner kring personligt agerande 

Som nämnts, i detta kapitel, så skiljer sig Ahrne & Hedströms samt Grönroos teorier åt när 

det gäller personligt agerande. Då Ahrne & Hedström anser att företag bör agera efter 

manus, medan Grönroos uppmuntrar till personligt engagemang. Vi håller med Ahrne & 

Hedströms resonemang då vi anser att det krävs ett strikt manus uppifrån för att alla i 

personalen ska veta vad som gäller, vilka värderingar, samt vilka mål företaget har. Men 

för att inte hämma personalen bör Volvo även till en viss del uppmuntra spontana 
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handlingar så att personalen känner sig delaktig och visa att det är okej att ta egna initiativ. 

Vi håller även med Grönroos då vi anser att det är viktigt att inte släppa på tyglarna för 

mycket så att personalen utnyttjar situationen och därmed skapar personliga fördelar på 

företagets bekostnad. Därav existerar, enligt oss, en hårfin gräns som måste beaktas mellan 

att använda sig av manus agerande och uppmuntring av spontant handlande. 

 

5.2 Team sammansättning 

En sammansättning av ett team är inte bara en sammanslagning av människor utan en hel 

process. Det handlar om att sätta samman ett antal människor där alla är beredda att satsa 

och uppnå det önskade målet. Samtidigt krävs att alla i gruppen får chans att använda och 

visa delaktighet genom den kunskap och erfarenhet de sitter inne med
53

 för att kunna 

förmedla ett budskap optimalt. Med detta i åtanke ställde vi oss frågan hur ett företag 

lyckas påverka en sammanslagning av människor, inom organisationen, att utåt sett 

förmedla samma budskap. 

 

Alla aspekter angående sammansättning av ett team kräver noga förberedelser och en 

bakomliggande tanke. Dynamiken i en grupp kräver inte bara kompetens utan vikten av att 

skapa balans i gruppen är nödvändig, för att kunna förmedla företagets budskap. Under 

drygt en månads tid innan evenemanget startade fick hela teamet samlas på Volvos 

huvudkontor och genomgå daglig utbildning för att förbereda sig på vad som skulle ske.   

Där fick de ta lärdom av genom workshops, det även Kerstin Myrgård resonerar kring, att 

det krävs att alla i teamet måste kunna samarbeta med varandra och inte enbart arbeta 

självständigt. De måste kunna ta lärdom av varandra och samtidigt kunna ge både bra och 

dålig kritik,
54

 allt detta för att strävan efter att förmedla rätt budskap ska uppnås. Utifrån 

det empiriska materialet, i form av intervjuerna, kan vi konstatera att alla medlemmar i 

teamet härstammar utifrån ett svenskt ursprung, vilket kan leda till både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att förståelsen, medlemmarna emellan, ökar och chansen för likartade 

värderingar och kulturella åsikter är större. Nackdelen är dock att de kan hämma 

innovation i gruppen och teamet kan få svårt att förmedla ett varierat kulturellt utbud
55

. För 

att på bästa sätt underhålla ett arbetsteams insats och skapa delaktighet är det viktigt att 
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utvärderingar görs regelbundet för att upprätthålla optimal effektivisering. Det är viktigt att 

det görs en bedömning och uppföljning av de mål, visioner och uppgifter som angetts vid 

tidigare servicemöten och att synliggöra de prestationer som utförts inom en specifik 

tidsram.
56

 Teamet samlas med jämna mellanrum, under två till tre dagar, under racets gång 

mellan stoppen tillsammans med ansvarig ledning, och en utvärdering görs såväl på teamet 

som på ruljansen av evenemanget. Detta för att på bästa sätt kunna utveckla och om 

möjligen förändra samt lyckas leverera budskapet på bästa sätt vid evenemangets nästa 

stopp.   

 

En ledare för ett team har vissa krav på sig och sitt agerande för att gruppen ska kunna 

fungera, vara effektiva och samtidigt utvecklas.
57

 Det viktigaste är dock att skapa en ledare 

som kan skapa förutsättningar för resterande team, och att denne ledare främjar och kreerar 

personlig utveckling såväl på gruppnivå som på individnivå.
58

 I Volvo Ocean Race teams 

fall agerar två av de åtta medlemmarna ledare för teamet och det är de som ska motivera 

och främja gruppens framgång. Deras arbetsuppgift som ledare var dock inte ett faktum 

under rekryteringsprocessen utan växte fram under utbildningsdagarna innan evenemanget 

tog sin början i Alicante, Spanien. Så här beskriver en av teamets ledare sitt arbete: 

 

”I mitt jobb som team leader innefattas även andra arbetsuppgifter som 

schemaläggning, rapporteringar till Sverige, briefing, möten och annat smått 

och gott. Därtill har vi team building vissa dagar för att stärka gruppen 

ytterligare och för att göra något kul tillsammans utanför jobbet”
59

 

 

Med det här citatet vill vi klargöra vad som ingår i en ledares arbetsuppgifter, detta för att 

stärka vårt resonemang kring hur viktigt det är att teamet lyckas skapa ett bra samarbeta 

och därmed lyckas förmedla företagets budskap effektivt. Av de intervjuer vi samlat in 

framkom dock att alla medlemmar i teamet anser sig vara jämlikar oavsett vem som drar 

det tyngsta ansvaret. Under intervjun med en av teamets ledare poängterade han tydligt att 

hierarkiska barriärer är något som inte existerar utan de har i deras team skapat en 

gemensam förståelse och acceptans för den givna arbetsfördelningen. De har alla, likt vad 

Ahrne & Hedström säger, funnit ett fungerande tillvägagångssätt för hur teamet organiserar 
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och koordinerar de resurser som existerar hos samtliga medlemmar för att kunna 

effektivisera optimalt
60

. Faktum kvarstår dock att det är de två ledarna av teamet som står 

till ansvar för att gruppen tillsammans utför de angivna arbetsuppgifterna och att budskapet 

levereras efter önskvärt agerande. Med tanke på att i allt du gör framhävs fler signaler än 

de du medvetet vill förmedla. Med hjälp av röst, kroppsspråk och dig själv som person, 

förmedlar du detaljer som påverkar det specifika möte eller handling som 

genomförs.
61

 Forskare har kommit fram till, att när vi pratar är det inte orden vi säger som 

spelar störst roll utan det är hur vi säger det och med vilket kroppsspråk vi väljer att 

beskriva det vi säger.
 62

 Det här anser vi återspeglar vikten av att kunna överta en viss 

kontroll över sitt handlande och agerande från det omedvetna.  

 

Volvo Ocean Race team ansåg att en av svårigheterna med att möta så många olika 

kulturer var just språket, att inte kunna göra sig förstådd med hjälp av ord. Detta märktes 

tydligast i Indien, ansåg en av teamets ledare, och beskriver det genom att påpeka att 

indierna överlag är duktiga på engelska men, att för medlemmarna i teamet, var det en stor 

utmaning att förmedla företagets värdegrunder som innefattar säkerhet, kvalitet och miljö. 

Sådana situationer krävde att teamet blev tvungna att kommunicera och gestikulera genom 

kroppsspråk, så gott de kunde, för att förmedla kunskapen om deras produkter och dess 

budskap. Teamet fick därmed erfara att det faktiskt är möjligt att kommunicera kulturer 

emellan även om individer inte talar samma språk. Samma ledare för teamet beskriver även 

att: ” Språk- och kulturkrockar har uppstått där vi befunnit oss. Inte bara en eller två 

gånger. Det har funnits sådana utmaningar på merparten av de platser vi besökt”
63

. 

Återigen poängteras vikten av att ta lärdom utav sina erfarenheter och den kunskap 

medlemmarna tar med sig från föregående stopp och därmed skilda kulturer. Det stärker 

också graden av betydelse för den utbildning teamet får inför varje stopp där de får lära sig 

de mest väsentliga kulturella skillnaderna. Denna utbildning ligger till stor grund vid 

händelser då teamet måste kommunicera via kroppsspråk istället för direkt uttalade ord. I 

intervjun förklarade, en av teamets ledare, om en situation då han verkligen drog nytta av 

den kunskap som getts vid utbildningen i form utav kulturella seder och traditioner. Seden 

i Kina är att, vid överlämnande av visitkort, ta emot kortet med båda händer för att inte 
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verka nonchalant. Då denna sed hade delgetts till teamet under den lokala utbildningen var 

teamets ledare ytterst förnöjd att han kunde bemöta den kinesiska befolkningen respektfullt 

genom att veta hur han skulle agera. Denna situation styrker därmed hur viktigt det är att 

inte bara kunna tala korrekt för att förmedla sitt budskap utan också att bemötandet 

gentemot en annan kultur är av stor vikt.  

 

5.2.1 Sammanfattning och egna reflektioner kring team sammansättning 

Vi tror att Volvo, vid rekrytering av teamet, gjorde ett medvetet val av att samtliga 

medlemmar är av svenskt ursprung. Då fördelar med härkomst från ett och samma 

ursprung är att de har liknande normer och värderingar och kan lätt hitta 

kommunikationskanaler som fungerar för alla. Samtidigt kan detta vara ett strategiskt 

beslut då detta bidrar till att ytterligare förstärka det ”svenska” i Volvos budskap och på så 

vis skapa en enhetlig front. Nackdelen, med att alla har svensk härkomst, kan innebära att 

det finns svårigheter med att bemöta olika kulturer och individer där värderingar och 

normer skiljer sig från de svenska. Trots att engelskan är ett av de största internationella 

språken kvarstår ändå det faktum att alla inte behärskar språket. Om det hade funnits andra 

etniska ursprung inom teamet hade de eventuellt kunnat öka sin förmåga att kommunicera 

med en större målgrupp. 

 

Angående Volvos val av att göra utvärderingar anser vi de agerar rätt. Det är bra att Volvo, 

med jämna mellanrum, gör en uppföljning av evenemanget då vi anser att det är viktigt att 

främja utvecklingen och komma vidare i arbetet. Vi tycker dock att det borde göras 

utvärderingar efter samtliga stopp för att därmed kunna vara om än mer förberedda och 

tillhandahålla mer kunskap inför nästa stopp. Vi är fullt medvetna om att det hade tagit 

alldeles för mycket tid och kostat pengar men för att få optimal feedback och möjlighet att 

hela tiden förbättras skulle det behöva göras mer regelbundet.  

 

5.3 Kulturella meningsskiljaktigheter  

Usunier & Lee menar att vi bildar stereotyper av andra kulturer, vilket ofta kan vara väldigt 

annorlunda från kulturens egentliga innebörd
64

. De behandlar även ämnet kring kulturella 

samhörighetszoner vilket innebär en fokusering på åldersintervall i olika länder istället för 
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en geografisk indelning av individer
65

. Till skillnad från Usunier & Lee`s synsätt av 

uppdelning av individer, gör Hofstede istället en geografisk indelning där han drar alla från 

samma kultur/land över en gräns och menar att de har mer gemensamt än individer av 

samma åldrar
66

. Med detta i beaktning vill vi undersöka huruvida det verkligen går att 

kategorisera människor och behandla dem lika oavsett kultur utan att referera till sin egen 

men samtidigt förmedla företagets budskap? 

 

Volvo Ocean Race team såg en svårighet att urskilja vilka kunder som befann sig i 

montern av anledning att konsumera produkterna eller av att enbart se på evenemanget. 

Deras kategorisering av besökarna gjordes utifrån deras egna fördomar och värderingar 

vilket kan leda till kulturkrockar och missbedömning av olika besökare. Individerna i den 

kulturella samhörighetszonen, som Usunier & Lee använder, har ofta en tendens att dela 

värderingar, beteende och intressen samt att den tenderar att presentera gemensamma drag 

som ett konsumentsegment
67

. Vi delar Usunier & Lee´s resonemang angående 

samhörighetszonen men vill poängtera vikten av att hantera och reflektera över sina egna 

värderingar innan bedömning av en annan individ görs. Detta beskriver även teamet som 

en av de svårigheter som kunde uppstå då det är svårt att urskilja förväntningar hos 

besökare. Vid arbete inom ett och samma land finns det möjlighet att urskilja och kunna 

bemöta en trovärdig köpare, men vilket försvåras då Volvo Ocean Race besöker så vitt 

skilda kulturer. Medlemmarna i teamet såg svårigheter med att bortse från förutfattade 

meningar och att de lätt lurades av att till exempel en amerikan i kostym skulle vara en mer 

trovärdig köpare än en lantbrukare från Indien. Teamets motto är att behandla alla besökare 

med likartad respekt men ibland spelar ens förutfattade meningar hjärnan ett spratt och det 

är svårt att bortse från dem helt. 

 

5.3.1 Sammanfattning och egna reflektioner kring kulturella meningsskiljaktigheter 

Kategorisering av besökare gjordes utifrån egna fördomar och värderingar, vi anser att 

detta kan leda till många förlorade kontakter då det kan vara lätt att felbedöma en individ, 

särskilt när kulturerna skiljer sig åt. Vi har en förståelse kring att det sannerligen inte är lätt 

att stå där som medlem i ett team och försöka läsa av sina besökare som kommer från en 

helt annan kultur, inte använder samma språk eller ser ut som en själv, men måste ändå 
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agera lika mot alla besökarna, oavsett kulturell meningsskillnad. Vi anser därmed att en 

kategorisering bör undvikas till största mån men vi är dock väl medvetna om att det inte är 

fullt möjligt att bortse från egna erfarenheter och värderingar, då de ständigt genomsyrar 

vår egen vardag. 

 

5.4 Handlingsfrihet 

När organisationer lämnar utrymme för personal att agera utefter sin egen personlighet går 

det att dra paralleller till Grönroos teori om handlingsfrihet. Handlingsfrihet innebär att 

personalen har en viss befogenhet att fatta egna beslut och vidta de åtgärder som krävs när 

olika situationer och problem uppstår. Grönroos hävdar att det dock krävs regler för hur 

långt befogenheterna sträcker sig och ledningen måste därför sätta rimliga gränser.
68

 

Grönroos resonemang, gällande handlingsfrihet, bidrog till att vi ställde oss frågan i hur 

stor utsträckning handlingsfrihet kan existera utan att budskapets mening går förlorat. 

 

Inom Volvo Ocean Race anser teamet att de får manus om hur arbetet ska utföras, men det 

är teamet själva som kommer överens om vad som passar bäst för den specifika 

situationen. I frågeformuläret ställde vi en fråga rörande handlingsfrihet och utifrån svaren 

gick det att utläsa att teamet tillhandahålls handlingsfrihet i en omfattande utsträckning då 

det ges utrymme för personlighet och individuellt arbetssätt. Negativa effekter, med att ge 

individer för stor handlingsfrihet, är att det kan bidra till osäkerhet som påverkar dem att 

kunna ta rätt beslut i alla situationer
69

. Det framgick dock i intervjun att medlemmarna i 

teamet har, under resans gång, kommit att få bevisa för ledningen att de klarar av givna 

uppgifter och därefter kunnat belönas med mer ansvar vilket därmed främjar 

handlingsfrihet.   

 

Goffman menar att en av nackdelarna med för stor handlingsfrihet är att en eller flera 

medlemmar kan utföra en form av sabotage i form av olämpligt beteende
70

. Det är därför 

viktigt att medlemmarna är överens angående det beteende och förpliktelser de kreerat så 

att inte den sortens sabotage kan uppstå
71

. Tillit, mellan ledning och team, är nödvändig då 

det är på så vis ledningen visar att de accepterar medlemmarnas agerande. Grönroos 
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diskuterar handlingsmöjlighet där han menar att personalen behöver ledningens stöd för att 

kunna ta vissa beslut. Ledningen måste kunna ge den information som krävs för att 

personalen ska kunna utföra ett självständigt arbete.
72

 Det kunskapsutbyte, som vi nämnt i 

tidigare kapitel, i form av tvådagars utbildning som sker inför varje stopp mellan teamet 

och lokal personal, är ett initiativ från ledningen som ska hjälpa teamet att förstå den kultur 

de besöker och ska verka i.  

 

”Tillsammans med våra chefer på plats, Ingrid och Karin från Volvo Cars samt 

Jessica från Volvo AB, genomförde vi den träning som alltid förekommer 

innan vi öppnar Race village. Mycket handlar om Volvos produkter i 

respektive land, marknaden och speciella budskap, men även om kultur, seder, 

språk och andra viktiga detaljer att ha med sig vid alla möten i landet och i 

paviljongen.”
73

  

 

Kunskapsutbytet ses, av teamet, enbart som tips och det är sedan upp till varje individ i 

teamet att bestämma hur de vill använda sig av den nyinhämtade kunskapen. Detta tyder på 

att ledningen ger teamet sitt stöd genom handlingsmöjlighet och att teamet får 

handlingsfrihet genom att de själva bestämmer sitt beteende utifrån den utbildning de får 

på varje lokal marknad.  

 

5.4.1 Sammanfattning och egna reflektioner kring handlingsfrihet 

Som nämnts tidigare hävdar Grönroos att när handlingsfrihet brukas måste även 

handlingsmöjligheten tas i beaktning och det är viktigt att ledningen visar att de accepterar 

personalens agerande
74

. Eftersom Volvos ledning ger teamet stor handlingsfrihet då de 

endast förmedlar riktlinjer om hur arbetet ska utföras är det enligt oss rätt att följa 

Grönroos tes kring att med handlingsfrihet följer stort ansvar och det måste finnas stor tillit 

mellan ledningen och personalen, då olämpligt beteende lätt kan uppstå
75

. För att få 

handlingsfriheten att fungera bör det finnas klara riktlinjer för vad som ska göras och vad 

som är lämpligt kontra olämpligt beteende. Detta för att förenkla handlingsfriheten för 

personalen så de vet vad som är accepterbart och inte. 
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5.5 Interkulturell kontakt 

Interkulturell kontakt mellan människor bidrar inte automatiskt till ömsesidig förståelse för 

deras olika kulturer utan stödjer istället att gruppmedlemmarna är helt insnöade i sina egna 

värderingar och fördomar. Detta beteende menar Hofstede alstras av en stereotypisk 

mening exempelvis att "alla kineser ser likadana ut".
76

 Detta resonemang skapade en 

nyfikenhet hos oss, vilket drev oss till att undersöka och skapa en diskussion kring 

människans grundvärderingar och hur dessa påverkar dennes agerande över kulturella 

barriärer. 

 

Aspekter rörande stereotypisk mening anser Hofstede vara viktiga att beakta när det gäller 

människors agerande i möten med främmande kulturer. Saknaden av förståelse för andra 

kulturer är inte bara ett problem för individer i sig utan även i form av brister i 

kommunikation mellan organisationer.
77

 Medlemmarna i teamet, såväl som Volvos 

ledning, måste agera och ta hänsyn till de bakomliggande fakta som krävs för att skapa en 

slags form av förståelse för den andra kulturen. Det största problemet i detta fall är att både 

teamet och besökaren sänder och tar emot kultur. Det medför att båda parter speglar 

flertalet psykiska reaktioner hos varandra vilket kan bidra till en orättvis bild av den 

främmande kulturen. Hofstede beskriver detta med hjälp av tre olika faser människan kan 

hamna i, i en situation som denna. Första fasen brukar bottna i nyfikenhet för en annan 

kultur och stannar oftast vid att enbart iaktta. Stannar dock den nyfikne individen kvar i 

den främmande kulturen och tar kontakt, samt försöker interagera i dess kultur kallar 

Hofstede detta för etnocentrism. Hofstede menar att etnocentrism är för en population vad 

egoism är för en individ. Han beskriver hur han anser egoism vara den fas i utvecklingen 

hos ett barn innan denne kan se perspektiv utifrån en annan persons synvinkel.
78

 Med det 

menar Hofstede att den andra kulturen utvärderas utifrån grunder från sin egen kultur. 

Detta anser han ofta kan bidra till att brister urskiljs hos den främmande kulturen och dåligt 

uppförande kan uppstå.
79

 Trots att teamet anser sig vara vidsynta och inte skildrar några 

fördomar utåt sett, menar Douglas Stayman & Rohit Deshpande att det inte är möjligt att 

grunda sina åsikter om en annan kultur utifrån något annat än sin egen kulturella synvinkel. 
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Han hävdar att fördomar finns alltid vare sig de är positiva eller negativa.
80

 Den tredje 

fasen beskriver ett beteende som Hofstede kallar för polycentrism. Det inträffar inte 

särskilt ofta men innebär att om en individ frekvent utsätts för interaktion med främmande 

kulturer bildar det ett igenkännande. Detta bidrar i sin tur till en slags förståelse för att 

olika människor behöver bedömas utifrån skilda grundantaganden och lyckas därmed lära 

sig förstå främmande kulturers beteende utifrån deras standard.
81

 Det krävs därmed, av 

teamet, att de är öppna för intryck från andra kulturer för att kunna bemöta och agera på ett 

vis som gynnar såväl team som besökare. 

 

5.5.1 Sammanfattning och egna reflektioner kring interkulturell kontakt 

När ett företag agerar på många olika marknader, med olika kulturella möten, anser vi att 

det är viktigt att företagets personal bär med sig en förståelse för de nya kulturerna och är 

öppna för att lära sig och ta till sig av den kultur de besöker. Efter bearbetning av 

Hofstede´s teori om de tre faserna han beskriver, angående interkulturell kontakt, anser vi 

det går att urskilja att Volvo Ocean Race teams agerande kan liknas vid den tredje fasen, 

polycentrism. Då de verkar bland skilda kulturer över en så pass lång tidsram anser vi det 

vara näst intill omöjligt för medlemmarna att inte skapa sig den ökade förståelsen för andra 

kulturer Hofstede beskriver i sin tredje fas. Då teamet i nästan ett års tid levt och agerat 

utanför sin egen kultur bidrar detta till att deras egen grundkultur ”försvagats” och blir 

därmed påverkad och influerad av deras ”nya” omgivning. Detta speglas såväl som i 

värderingar och agerande. 

 

5.6 Vad vi kommit fram till i detta kapitel 

Att agera utefter beteendemönster och riktlinjer behöver inte alltid vara lika lätt som det 

låter. Vi anser att det endast går att agera till en viss del och inte fullt ut efter manus. 

Självfallet måste det finnas riktlinjer för hur personalen ska uppträda, men vi anser att det 

inte är möjligt att veta hur varje individ kommer att reagera när en specifik situation 

inträffar. För att vara förberedd på olika händelser kan företag istället träna upp sin 

personal på olika problemscenarion som skulle kunna inträffa. Resultatet av denna träning 

blir förhoppningsvis att det utlärda beteendet implementeras hos personalen och de vet vad 

som ska göras när situationen väl inträffar. Då Volvo Ocean Race är en unik händelse och 
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det är samma team som ska ta sig an olika kulturer, ställer detta högre krav på dem. Vi 

anser att det endast i viss mån går att agera efter samma beteendemönster i denna situation 

då teamet måste anpassa sig, och ta till sig av olika kulturella värderingar och traditioner. 

Detta medför att det inte är möjligt att agera likadant, i alla kulturella möten, utan varje 

möte blir unikt i sig, beroende på vilken kultur besökaren tillhör.   
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6. DISKUSSION 

Det vi tidigare visat i vår analys är att diversity marketing är ett fenomen som kan stärka 

och effektivisera organisationer och som samtidigt skapar förståelse för människor över 

deras kulturella barriärer. Det bidrar till prestationsutveckling och borde, enligt oss, vara en 

grundpelare inom marknadsföringsområdet för företag. Efter vi studerat fenomenet 

diversity marketing, och hur det kan användas och effektiviseras i ett företag, kan vi dra 

slutsatsen att fenomenet inte används enligt den definition som presenteras i dagens läge. 

Vi tror att tidigare forskning och dagslägets definition på fenomenet diversity marketing är 

vag och att det finns för många tvetydiga innebörder för att företag ska kunna applicera 

fenomenet i sin organisation lämpligast. Vi anser dock att företag hela tiden måste 

underhålla och motivera medarbetare inom ämnet diversity marketing då begreppet kultur 

ständigt förändras över tid.  

 

Trots att vi anser att teamet gör ett bra arbete med att bemöta olika kulturer måste det vara 

svårt att veta på vilket sätt de skall bemöta olika kulturer på. Vi anser det inte vara möjligt 

att säga huruvida det finns ett rätt eller fel sätt på hur ett team ska agera i olika situationer 

med tanke på de skilda egenskaper individen har och hur denne hanterar olika situationer. 

Trots att det inte finns något rätt eller fel huruvida ett företag ska agera, anser vi att 

företaget lyckats med ett skapa ett framgångsrikt koncept och att de har fått fortskrida 

under tiotals år.   

 

Vi anser att det är väldigt svårt att uttala oss om hur ett företag ska förmedla samma 

budskap till olika kulturer då det helt och hållet beror på vilket företag det berör. Dock så 

tror vi att det smidigaste sättet att arbeta, för ett företag som reser runt till olika länder och 

därmed olika kulturer, är att tillhandahålla ett standardiserat utbud av sina produkter för att 

hålla nere kostnader och spara in tid inför varje nytt stopp. 
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7. SUMMERANDE SLUTSATSER OCH REFLEKTIONER 

Vid uppsatsens start var diversity marketing ett nytt ämne för oss i gruppen. Vi hade alla 

hört talas om det men vad det verkligen innebar var diffust. När vi började fördjupa oss i 

ämnet märkte vi att fenomenet som helhet är relativt outforskat och mestadels av den 

forskning som gjorts är utförd i USA. Med denna upptäckt fann vi det då, om än mer 

intressant, att fördjupa oss i ämnet och ta oss an uppgiften att försöka definiera fenomenet 

diversity marketing och hur kultur och standardisering kan sammankopplas för att rikta 

samma marknadsföringskoncept till skilda segment. Vi kan nu i efterhand känna att det 

eventuellt hade kunnat underlätta vårt arbete med uppsatsen om vi valt att benämna 

diveristy marketing som international marketing istället, då den termen enligt oss är mer 

omskriven, vilket eventuellt hade lett till att litteratursökandet underlättats. Vi känner ändå 

att vi gjorde ett bra val med att använda diversity marketing då detta bidragit till en större 

utmaning för oss.     

 

Ett problem vi upptäckte vid uppsatsens början var svårigheten med att skilja på diversity 

management och diversity marketing. Dess samhörighet bidrog till att vi behövde skapa 

oss den kunskap som vi inte hade tidigare inom de båda ämnena för att få en så pass bred 

och korrekt förståelse som möjligt. Detta var mer tidskrävande än väntat men, enligt oss, 

nödvändigt för att kunna behandla fenomenet diversity marketing. Under uppsatsens 

bearbetning märkte vi svårigheter med att till fullo skilja på våra forskningsfrågor 

angående varumärke och personal. I och med att vårt val av teorier och mycket av det 

empiriska materialet behandlas i båda forskningsfrågorna uppstod en risk för upprepning. 

 

Då forskningen är så pass ytligt behandlad som den är inom diversity marketing anser vi 

det vara ytterst relevant att försöka problematisera, behandla och ställa samman litteratur 

för att få en mer fördjupad förståelse inom ämnet. Då vi alla tre blivit insatta i ett, för oss, 

relativt nytt ämne är en av riskerna med vår uppsats att vi missuppfattat, eller gått miste 

om, relevant information i den litteratur vi behandlat. Detta kan, i sin tur, bidragit till en 

viss påverkan på resultatet som vår uppsats nått.  

 

Vi anser att vi, i vår uppsats, lyckats besvara vårt syfte och forskningsfrågor genom vårt 

analyserande av våra teoretiska utgångspunkter gällande diversity marketing. Då flertalet 

organisationer i dag använder sig av marketing management, väcktes vårt intresse av att 
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sätta marketing management i relation till diversity marketing för att kunna urskilja 

kompletterande faktorer. Med detta perspektiv formades vårt syfte vilket var att undersöka 

huruvida diversity marketing har något att tillföra marketing management genom att 

studera ett företags förmåga att förmedla ett budskap över skilda kulturer.  

 

Först och främst ville vi i vår analys nå fram till en slutsats angående huruvida 

standardisering eller anpassning, via varumärke och produkt, genom förmedling av 

budskap är den framkomliga vägen. Då Volvo Ocean Race reser världen runt med dess 

evenemang och team kom vi fram till slutsatsen att standardisering är det optimala. De 

bedriver sin verksamhet under enorm tidspress vilket medför att uppgifter kräver strikta 

rutiner för att målen ej ska fallera. Utformning och produktutbud kräver sin standardisering 

då ett anpassat evenemangsområde skulle kunna medföra allt för stora kostnader och 

eventuella logistiska problem.  

 

Vidare i analysen fördjupar vi kunskapen kring personalens förmåga att agera över skilda 

kulturer. Volvo Ocean race team möter, under nästan ett års tid, många olika kulturer och 

ställs därmed inför situationer som kräver stor medvetenhet angående sitt eget agerande. 

Vår slutsats är att det krävs en avvägning gällande om teamet ska agera utefter manus eller 

spontant handlande. Då det rutinmässiga arbetet kräver starka riktlinjer och styrning från 

ledning är det bra för medlemmarna i teamet att veta hur de ska agera och handla inför 

främmande situationer för att inte oklarheter ska uppstå. Det är å andra sidan viktigt för ett 

team i ett sådant här unikt evenemang att få ta ansvar och egna beslut för att optimalt 

kunna förmedla företagets budskap. Vi vill därför hävda att ett slutgiltigt konstaterande 

inför denna slutsats är svår då vi anser att det krävs en kombination av de båda 

handlingsätten. 

 

För att tydliggöra svaret på vårt syfte kan vi konstatera att diversity marketing i allra 

högsta grad kan komplettera marketing management. Detta genom att marketing 

management generellt inte behandlar de kulturella aspekter i den utsträckning diversity 

marketing gör. Då allt fler organisationer interagerar över skilda kulturer krävs det allt 

större behov av att beakta andra människors värderingar och traditioner. Vi anser dock att 

fenomenet diversity marketing kräver en förtydligande definitionen i dagens företag för att 

kunna appliceras optimalt. Det krävs också att organisationer hela tiden arbetar och främjar 
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diversity marketing. Det räcker inte att bara implementera fenomenet i företaget utan det 

krävs att diversity marketing ständigt underhålls då det ses som en process som är 

snabbföränderlig över tid.    

 

Volvo Ocean race befinner sig i en unik situation då de reser runt i världen under en 

specifik tidsram. Detta medför att det är svårt för oss att avgöra huruvida våra slutsatser 

hade varit likartade om vi valt att applicera våra teoretiska utgångspunkter på ett annat 

företag.  
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9. BILAGOR 

 

9.1 Frågeformulär 

 

Hej, 

Vi är tre tjejer som studerar Service Management på Lunds universitet, Campus 

Helsingborg. Vi håller nu på att skriva vår kandidat uppsats, vilken behandlar ämnet 

diversity marketing. Vår empiriska del har vi valt att hämta från er arbetsplats och 

fokuserar vår avgränsning från ert team.  

 

Följande intervjufrågor behandlar de övergripande forskningsfrågor vi vill besvara och vi 

hoppas ni skulle vilja ta er tid att besvara dessa frågor i så stor utsträckning ni har 

möjlighet till. 

MVH 

Cecilia, Emma och Pia 

Intervjufrågor: 

 

1. Kön:   

2.  Ålder: 

3. Etniskt ursprung: 

4. Varför sökte Du tjänsten? 

5. Anser Du att din arbetssituation stämt överens med de givna förväntningarna? 

Motivera! 

6. Vilken anser Du vara din bästa tillförda egenskap till gruppen? 

7. Anser Du det vara någon egenskap som fattas i teamet? 

8. Uppifrån sett, finns det något ”manus” för hur ni i teamet ska agera?  

9. Om Ja, anser ni det vara möjligt för er att följa manus i dagligt arbete? Motivera! 

10.  Anser ni det vara ett ”manus” eller enbart riktlinjer? 

11.  Anser Du det finnas utrymme till egna initiativ och handlingsfrihet? 

(Empowerment) 

12.  Vi har förstått att inför varje ny stad blir ni förberedda av lokal personal, är denna 

tillräcklig eller helt enkelt överflödig? 

13. Vad anser Du vara de tre främsta budskapen företaget förmedla via evenemanget? 
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14. Stämmer dessa överens med vad Du tycker att ni lyckas förmedla? 

15. Anser Du behandla alla de människor ni möter på samma vis oberoende kultur och 

etnisk bakgrund? 

16. Vilka är de största svårigheterna Du stött på under evenemanget, kulturellt sätt? 

17. Anser Du dig kunna särskilja din egen kultur och dess värderingar när du möter 

människor från andra kulturer? 

 

9.2 Intervju med en av teamets ledare 

 

1. Kan du beskriva företaget och det evenemang som årligen utförs? 

2. Hur ser Ert team ut? Finns det olika ansvarsområden? 

3. Fick ni genomgå någon utbildning innan evenemanget påbörjade sin resa? 

4. Görs det någon uppföljning av Ert arbete under evenemangets gång? 

5. Anser du att besökarna besöker Ert evenemang på grund av att de känner till Ert 

varumärke? 

6. Ser du några fördelar respektive nackdelar med att ert evenemang utformas likadant 

i alla länder? 

7. Vilka anser du är de största utmaningarna du har stött på under ditt arbete? 

 


