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Sammanfattning                                            
Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall vilken, betydelse mångfald har när 

en plats marknadsför sig mot dess invånare. Då vårt studieobjekt är Helsingborgs stad har vi 

applicerat våra teoretiska resonemang på huruvida en organisation använder mångfald i 

marknadsföring för att främja goda relationer mellan kommunen och invånarna. För att 

undersöka detta har vi gjort en kvalitativ studie där vi djupintervjuat olika personer som på 

något vis arbetar med marknadsföring eller kommunikation vid organisationen Helsingborgs 

stad. Detta har vi kombinerat med att genomföra en bild- och textanalys av olika 

marknadsförings- och kommunikationsmaterial, för att undersöka ifall den diskurs av mångfald 

som Helsingborgs stad vill stå för verkligen når invånarna.  

 

Arbetet med mångfald och inkluderande marknadsföring åt samtliga invånare i en kommun har 

visat sig vara spänt och utmanande. I en så omfattande organisation som Helsingborgs stad där 

de anställda har varierande syn på mångfald, kan även invånarna ha det och då kan spänningar 

uppstå vid arbetet med att lyfta upp mångfald. Det organisationen dock gör för att lyfta 

mångfald i deras marknadsföring är att de, till viss del, använder mångkulturell marknadsföring 

som strategi. I detta används relationsmarknadsföring och storytelling som verktyg för att 

använda befintliga relationer samt utveckla nya. Vi ser ändå brister i marknadsföringen, ur ett 

mångfaldsperspektiv, i val av bilder som publiceras i organisationens olika kanaler. 

Kategorierna sexualitet, könsöverskridande identitet, religion och funktionsnedsättning 

representeras inte alls, vilket leder till att människor som identifierar sig i dessa kategorier kan 

känna sig exkluderade. 

 

Nyckelord: mångfald, kategorisering, diskriminering, mångkulturell marknadsföring, 

relationsmarknadsföring, storytelling, showcase. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Det perspektiv Kotler (2016, s. 277) har på mångkultur och mångfald kopplat till 

marknadsföring, är att det faktum att mångkultur och mångfald närvarar i samhället, leder till 

att organisationer måste anpassa sin kommunikation så att alla olika grupper av människor kan 

ta till sig den. Detta stöds även av exempelvis Wilkinson & Cheng (1999, s. 108) som säger att 

dagens mångkulturella heterogena samhälle kräver marknadsföring och kommunikation som 

riktar sig åt alla. Ballance (2006, s. 56) drar det så långt att han påstår att organisationer som 

väljer att ignorera mångkulturella aspekter i sin marknadsföringsstrategi kommer att få ett 

svagare varumärke och de kommer missa möjligheter för fortsatt framgång samt att relationen 

till kunder kommer att försämras. Dessa resonemang angående att mångkultur och mångfald 

inom marknadsföring verkar ha en avgörande betydelse för företags framgång, gör att vi vill 

undersöka och fördjupa oss ytterligare i ämnet.  

 

Själva begreppet mångfald, förklarar Rönnqvist (2008, s. 10-11), behandlar de olikheter som 

finns mellan människor och det rör allt ifrån ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning och fysisk 

förmåga, till utbildning, inkomst och arbetslivserfarenhet. Mångfald ses av forskare som 

Rönnqvist (2008, s. 7) och Mlekov & Widell (2003, s. 38) som något positivt, berikande, som 

en tillgång för arbetslivet och som en källa för mer kompetens. Kopplat till mångfald har vi 

vidare i Sverige den så kallade diskrimineringslagen som syftar till att motverka diskriminering 

och främja mångfald och lika rättigheter för alla människor. Lagen berör samma grundbegrepp 

som mångfald, nämligen sju diskrimineringsgrunder i form av kön, ålder, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning samt sexuell läggning 

(www.do.se). De los Reyes (2001, s. 178) menar att mångfald används av olika myndigheter 

och partners på arbetsmarknaden som en strategi för att motverka diskriminering av dessa 

grupper. Vi är dock också medvetna om att det finns en helt annan inställning till mångfald, än 

den vi nyss diskuterat. Det finns de människor som inte ser mångfald som något positivt, utan 

snarare tvärtom. Grosfoguel (2016) skriver om rasism och hur den innebär ett systematiskt 

underordnande av människor från annan etnisk och religiös bakgrund. Eriksson-Zetterquist och 

Styhre (2007) skriver också de om maktstrukturer i samhället som sedan länge motarbetar 

jämlikhet och mångfald och istället underordnar kategorier som kvinnor, homosexuella och 

funktionsnedsatta.  
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Sammantaget leder detta till vår uppfattning att samhällets diskurs, alltså samhällets allmänna 

uppfattning och bild kring mångfald är mångfacetterad. Sveriges lagar och strävan innebär att 

mångfald är något gynnsamt och närvarande, således något vi inte kan ignorera utan måste 

förhålla oss till, men det finns också ett motstånd som inte heller går att bortse ifrån. 

 

1.2 Problembeskrivning 
Som en följd av diskussionen kring kraven på en mångfaldig marknadsföring och de olika 

diskurserna kring mångfald, vill vi i denna studie undersöka marknadsföringen som riktas åt 

invånare på en plats. Vi finner det intressant att studera hur en plats marknadsför sig, för att 

kunna se huruvida marknadsföringen kan bidra till att stärka platsen ur invånarnas perspektiv. 

Vi vill vidare undersöka huruvida marknadsföringen är mångfaldig i syfte att bygga relationer 

med invånarna, då exempelvis Ballance (2016), som tidigare nämnt, pekar på vikten av 

mångkultur och mångfald i marknadsföring som en grund för att tilltala alla samt främja 

relationer.  

 

För att kunna genomföra denna studie har vi valt organisationen Helsingborgs stad som 

studieobjekt, då vi som invånare i staden reagerat på att kommunen verkar försöka sträva efter 

en dialog med sina invånare och exempelvis att HBTQ-personer uppmärksammas genom 

pridetåg och regnbågsflaggor i staden. Vi har genomfört intervjuer med personer som arbetar 

med marknadsföring eller kommunikation inom organisationen, samt gjort en bild- och 

textanalys för att se huruvida det respondenterna talat om stämmer överens med hur 

marknadsföringen åt invånarna faktiskt ser ut. Att analysera en kommun finner vi intressant, då 

invånare består av ett brett spektrum av olika människor och kommunens uppgift är att finnas 

till för dem alla. 

 

Organisationen Helsingborgs stad fungerar inte som vilket företag som helst då den är politiskt 

styrt. För att få en inblick i hur Helsingborgs stads befolkning ser ut och för att vidare analysera 

hur marknadsföringen är utformad för att nå dem, presenterar vi partifördelningen inom 

kommunen. Helsingborgs kommuns röstningsfördelning består år 2014 av 28 % röster till 

Moderaterna och likaså till Socialdemokraterna, vilka är de största partierna inom kommunen. 

Tredje största partiet är Sverigedemokraterna, som får 16,3 % av rösterna 

(www.helsingborg.se). När vi sökt på närliggande begrepp för mångfald och mångkultur hos 

dessa tre olika partier hittar vi olika synpunkter på respektive partis hemsida. 
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Socialdemokraterna skriver att mångfald och integration gör att människor från andra områden 

bidrar med kunskap och nya idéer och att alla i Sverige ska få möjligheten att arbeta eftersom 

det bryter segregationen (www.socialdemokraterna.se). Moderaterna vill liknande som 

socialdemokraterna, att alla ska kunna arbeta och bidra till ett starkt Sverige, att utrikesfödda 

inte ska hamna i utanförskap utan integreras i trygghet (www.moderat.se). 

Sverigedemokraterna skriver däremot att mångkultur inte gynnar samhället, då det leder till 

kulturkrockar som medför splittring samt segregation. Sammantaget ser vi alltså att redan 

utifrån röstningsprocenten till de tre största partierna inom Helsingborgs kommun, har 

invånarna olika värderingar, vilket gör vår undersökning än mer intressant. Hur marknadsför 

sig en plats åt invånare som består av varierande åsikter, är mångfald en del i det? 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för om, och i så fall vilken betydelse 

mångfald har för en plats marknadsföring till sina invånare. Vi analyserar kring hur mångfald i 

marknadsföring är ett sätt att skapa goda relationer med sina invånare och vilken diskurs av 

mångfald som marknadsförs ut via bilder och text. 

 

1. Om Helsingborgs stad använder mångfald i sin marknadsföring, i så fall hur och varför? 

2. Vilken diskurs av mångfald marknadsförs ut via bilder och text? Varför? 
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1.4 Disposition 

 

Läsaren vägleds här nedan för att få en bild av uppsatsen upplägg, vilket underlättar 

läsningen. 

 

Metod: Här redogör vi för vår metodologi, som är av epistemologisk och ontologisk karaktär. 

Vårt val av kvalitativ studie med djupintervjuer samt bild- och textanalys presenteras för läsaren 

och vi beskriver även varför studieobjektet föll på Helsingborgs stad. Vi redogör dessutom för 

hur vi anskaffat litteratur.  

 

Teoretisk ram: Här presenteras till att börja med tidigare forskning och vårt bidrag till 

forskningen. Läsaren får veta vilka teoretiska resonemang vi använder för att förstå vårt 

empiriska material, vi använder oss av två olika diskurser kring mångfald för att problematisera 

marknadsföringsteorierna.  

 

Analys: I detta kapitel får läsaren bekanta sig med vårt empiriska material och hur vi utifrån 

vår teoretiska ram tolkat och förstått de spänningar samt den problematik som uppkommit från 

empirin kopplat till mångfaldig marknadsföring. 

 

Diskussion och slutsatser: I följande del presenteras de slutsatser som vår analys lett oss fram 

till. Läsaren får först ta del av en diskussion kring de viktigaste poängerna vi funnit och slutligen 

besvaras respektive frågeställning. 
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2. Metod 

I följande kapitel redogör vi för vår metodologi, vår epistemologiska samt ontologiska 

ståndpunkt. Vidare presenterar vi vårt metodval och beskriver vårt studieobjekt samt hur vi 

genomfört insamlingen av empiriskt material. Slutligen redogör vi för hur vi gått tillväga vid 

anskaffning av litteratur. 

 

2.1 Metodologi 
Vår studie är en kvalitativ studie då sådan forskning, enligt Silverman (2015, s. 5), fokuserar 

på tolkning. Kvalitativ data fokuserar på så kallade mjuka värden, alltså personliga tankar och 

uppfattningar (Silverman 2015, s. 7). Vi är inte intresserade av att kvantifiera data, utan istället 

analysera insamlad empiri, tolka den samt förstå den med hjälp av teoretiska resonemang. I vårt 

arbete tog vi från början avstamp i viss teori för att få möjlighet att begripa vår empiri, men 

efter hand har också ytterligare teori tillkommit för möjligheten att analysera empirin tillräckligt 

djupt. Arbetet med teori och empiri har således skett växelvis och detta benämns av Bryman 

(2011, s. 28) som ett iterativt angreppsätt.  

 

Det finns också olika vis att se på hur kunskap skapas och i vår studie utgår vi från en 

hermeneutisk epistemologisk inriktning. Detta är en slags tolkningslära som handlar om att vi 

som forskare använder vår empatiska förmåga, känner in, tolkar och förstår. Dess motsats är 

positivistisk epistemologisk inriktning och denna är av mer kvantitativt slag där iakttagelse och 

logisk analys står i fokus (Thurén 2007, s. 94). Den hermeneutiska tolkningsläran är lämplig 

för vår studie, då vi drar våra slutsatser genom att analysera och med våra sinnen tolka 

dokument och djupintervjuer. Vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionistisk, detta innebär 

enligt Bryman (2002, s. 33) att vi utgår ifrån att sociala företeelser är något som skapas i social 

samvaro, de anses alltså inte ha ett statiskt tillstånd utan kan hela tiden revideras. I vår studie 

innebär det att vi är medvetna om att våra respondenter talar om saker som de personligen tolkat 

och att vi i andra hand tolkar det de säger. Vi skapar således själva vår sociala verklighet som 

sedan får ligga till grund för vårt forskningsresultat. 

 

Eftersom vi gjort intervjuer med personer som givit subjektiva svar är det omöjligt att replikera 

studien och få exakt samma utfall. För att vår studie ska räknas som seriös och trovärdig har vi 

gjort så många djupintervjuer att vi anser att vi uppnått en teoretisk mättnad för att kunna dra 

trovärdiga slutsatser (Bryman 2002, s. 43). Ett kriterium som ställs på forskning är att den ska 
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vara valid. Detta innebär att undersökningen mäter just det som det är meningen att den ska 

mäta, samt att de slutsatser som dras hänger ihop (ibid. s. 43). Vi anser att vår undersökning är 

valid och att de slutsatser vi dragit är svar på de frågeställningar vi ställt. 

 

2.2  Val av studieobjekt  
För möjligheten att undersöka vårt problem och syfte väljer vi att utgå från organisationen 

Helsingborgs stad och analyserar om, och i så fall hur, mångfald används av dem i sin 

marknadsföring. I Helsingborgs vision (www.helsingborg2035.se) kommuniceras det bland 

annat ut att staden år 2035 ska vara öppen och ge lika möjligheter för alla människor och bygga 

på gemenskap och tolerans. På Familjen Helsingborgs hemsida (www.familjenhelsingborg.se) 

går det att läsa om hur öppenhet och inkludering är ett mål i stadens verksamhetsplan och att 

mångfald är ett verktyg för att skapa bättre kvalitet och service till stadens invånare. Vi kan 

också läsa om hur organisationen Helsingborgs stad är en del i det arrangemang som anordnas 

en vecka om året, kallad mångfaldsveckan. Under denna vecka anordnas flertalet olika 

aktiviteter för att lyfta, hylla och utbilda kring mångfald och staden pryds av regnbågsfärgade 

flaggor och även övergångsställen målas i dessa kulörer (www.mangfald.helsingborg.se). 

 

Bild 1. 

Sammantaget tyder allt detta på att Helsingborgs stads budskap 

verkar vara en strävan mot en stad som ser mångfald som 

någonting positivt, vilket vi kan se går hand i hand med nutida 

samhällets positiva diskurs kring mångfald. Vi anser att denna 

organisation är intressant för vårt problem, då deras uppgift är att 

finnas till för alla och kunna svara på de behov som hela skaran av 

kulturellt differentierade invånare ställer. För att visa ytterligare 

varför Helsingborg är en intressant plats att studera vad gäller 

mångfald och vad som väljs att lyftas fram vill vi kort presentera 

stadens två främsta centrala delar, Norr och Söder, vilka syns 

utmärkta på bilden bredvid. Dessa har visat sig skilja sig åt en hel 

del vad gäller socioekonomiska faktorer. Under insamling av vårt empiriska material har det 

uppstått en diskussion kring vilka delar av Helsingborg som väljs att lyftas fram och varför, 

vilket vi kommer återkomma till i analyskapitlet. Kort sagt har det visat sig att den del som får 

störst utrymme i marknadsföring är Norr. För att ge läsaren en förståelse om skillnaden mellan 

Norr och Söder vill vi presentera några demografiska fakta kring dessa två stadsdelar.  



7 
 

 

 Norr Söder 

Befolkningsmängd 3738 st. 4427 st. 

Andel utländsk bakgrund 15 % 53 % 

Eftergymnasial utbildning, 

ålder 18-64 

51 % 38 % 

Medelinkomst 

förvärvsarbetande, ålder 

18-64 

435 tkr/år 276 tkr/år 

Öppet arbetslösa, ålder 18-

64 

2 % 7 % 

Källa: (www.statistik.helsingborg.se) 

 

Frågan är dels ifall Helsingborgs stad med sin marknadsföring och kommunikation lyckas 

bygga relationer med hela bredden av invånare och vågar sprida ett mångfaldigt budskap trots 

delade åsikter i frågan, dels om ovan demografiska fakta påverkar utformningen av 

marknadsföringen för Helsingborg. 

 

2.3 Semistrukturerade intervjuer 
Vi har valt att använda kvalitativa djupintervjuer som en av två metoder för att genomföra vår 

studie. En kvalitativ intervju karaktäriseras av att den som intervjuar ställer enkla frågor som 

får långa och uttömmande svar. Dessa svar kan forskaren sedan bearbeta för att hitta intressanta 

åsikter och mönster som kan användas tillsammans med teoretiska resonemang för att komma 

fram till slutsatser (Trost 2005, s. 7). Denna metod är lämplig för oss då vi vill komma på djupet 

kring det problem vi undersöker, vi vill inte bara veta, utan skapa en förståelse och få en chans 

att hitta bakomliggande strukturer. Vi har velat att våra intervjutillfällen ska kännas mer som 

ett samtal än en strukturerad intervju, detta för att respondenterna ska känna sig bekväma och 

få möjligheten att berätta saker som vi annars missar att fråga om. 

 

Den typ av intervju vi har använt benämns av Silverman (2015, s. 166) och Bryman (2002, s. 

301) som semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju ger respondenten frihet att 

utforma svaren valfritt, men samtidigt styrs intervjun till viss del av oss som forskare då vi 

förbereder en intervjuguide med ett antal uppställda teman (Bryman 2002. s. 301). 

Intervjuguiden vi har gjort innehåller teman som marknadsföring, kommunikation och 
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mångfald. Vi har valt semistrukturerad intervju framför en ostrukturerad för att försäkra oss om 

att intervjun ändå ska beröra de teman vi är intresserade av, samtidigt som intervjun ska kännas 

fri. Intervjuguiden som vi har utformat mejlade vi till våra respondenter några dagar innan 

överrenenskommen träff, detta för att ge personerna trygghet inför mötet samt chans att 

reflektera över ämnet. 

 

2.3.1 Etiska principer  

Vid genomförandet av vår studie har vi beaktat grundläggande etiska frågor. Dessa stöds av 

Bryman (2002, s. 440-441) och handlar om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För oss har dessa påverkat vårt beteende gentemot 

våra respondenter och inneburit att vi varit öppna med vår studies syfte. Respondenterna har 

haft möjlighet att hela tiden dra sig ur och innan publicering har vi mejlat de citat vi velat 

använda för att få ett godkännande. Samtyckeskravet har inneburit att alla ställer upp på frivillig 

basis och konfidentialitetskravet har gjort att vi behandlar personuppgifter på ett säkert sätt, vi 

har frågat våra respondenter huruvida de vill vara anonyma eller inte, varpå de angett att det är 

okej att vi nämner dem vid deras för- och efternamn samt arbetstitel i vår uppsats. Slutligen 

nyttjandekravet har ställt krav på oss att inte använda intervjun i något annat syfte än för vår 

forskning.  

  

2.3.2 Urval för intervjuerna 

Vid kvalitativa intervjuer bör antalet intervjupersoner inte vara allt för stort, mellan fyra till åtta 

räcker, annars blir materialet för stort och svårt att hantera med risken att viktiga detaljer 

försvinner (Trost 2005, s. 123). Därav har sju stycken intervjuer gett oss mycket användbart 

material till vår studie. Metoden vi valt att använda för urval av respondenter är det som kallas 

bekvämlighetsurval. Denna metod innebär att forskaren intervjuar relevanta personer för ämnet 

(Bryman 2002, s. 114). För att få tag på respondenter har vi kontaktat personer som på något 

vis arbetar med marknadsföring eller kommunikation på Helsingborgs stad, dels inom centrala 

enheten Helsingborgs stad, men även inom Familjen Helsingborg samt Visit Helsingborg. Vi 

har kontaktat dem via mejl och stämt träff med dem som var tillgängliga. 

De vi har intervjuat är: 

 

 Jörgen Wahlström, Utvecklingsledare för Helsingborgs stads varumärke. 

 Maria (Mia) Norberg, Strategisk samhällsplanerare på Helsingborgs stad med fokus på 

folkhälsofrågor, social hållbarhet och anti-diskriminering. 
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 Emma Håkansson, Turist- och destionationsutvecklingschef vid 

Statsledningsförvaltningen Helsingborgs stad. 

 Anna Palm, Destinationsutvecklare vid Statsledningsförvaltningen Helsingborgs stad. 

 Torsten Herbertsson, Redaktionellt ansvarig på centrala enheten för Helsingborgs stad. 

 David Bergström, Kommunikatör och webbutvecklare vid Socialförvaltningen, 

Helsingborg stad. 

 Åsa Åberg, Projektledare vid Familjen Helsingborg. 

 

Helsingborgs stad består av ett antal olika förvaltningar och vi har fått intervjua personer vars 

arbete är inriktade åt olika håll. Detta ser vi som positivt då vi fått en bred bild av hur 

kommunens kommunikation ser ut. Intervjutillfället med Emma Håkansson blev annorlunda 

mot vad vi tänkt då hon tagit med sin nyanställde kollega Anna Palm. Det har visat sig positivt 

för vår undersökning att Anna närvarade. Under intervjun uppstod en intressant diskussion 

eftersom två olika synpunkter kring vad som är Helsingborgs kärnvärden kom fram, vilket 

antagligen inte skett ifall Anna Palm varit frånvarande. 

 

Vi har valt att genomföra samtliga intervjuer på respondenternas arbetsplats, vilket var 

Rådhuset, Helsingborgs stad vid Drottninggatan 7A, Helsingborgs kontaktcenter samt 

Socialförvaltningen i Helsingborg. Trost (2005, s. 44) menar att det är viktigt att den intervjuade 

personen känner sig bekväm och att platsen är lugn. Därför kändes arbetsplatsen, på ett kontor, 

som ett naturligt val. Vid samtliga intervjuer har vi båda författare närvarat, men en av oss har 

haft huvudansvaret att ställa frågor och föra intervjun framåt. Den andra har varit mer passiv, 

iakttagande och fört anteckningar under intervjun. Inför varje intervju har vi tillfrågat 

respondenten huruvida inspelning av intervjun är tillåtet och samtliga har godkänt detta. Enligt 

Trost (2005, s. 53-54) finns det både för- och nackdelar med att spela in en intervju. Till fördelar 

hör möjligheten att vara fullt fokuserad på det som sägs här och nu, att lyssna på intervjun igen 

och uppfatta ting som kanske missats under intervjutillfället samt möjligheten att transkribera 

intervjun och efter det kunna läsa vad som sagts ordagrant. Till nackdelar hör till exempel att 

respondenten känner sig besvärad och inte säger allt som den annars skulle sagt (ibid. s. 53-54). 

Vi har tagit beslutet att fördelar vinner över nackdelar och har således spelat in samtliga 

intervjuer och transkriberat dem ordagrant. 
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2.4 Observation av hemsidor och bilder 
I dagens västerländska kontext kan vi tala om en visuell kultur då det är en del av vår vardag, 

vi möter ständigt bilder bland annat i reklam, hemsidor och manualer, det finns alltså en vilja 

att göra allting synligt (Eriksson & Göthlund 2004, s. 19-20). Vi har genomfört en del av vår 

studie via kvalitativ innehållsanalys och semiotik, där vi studerat hemsidor, sociala medier och 

bilddokument utifrån kataloger och broschyrer från centrala enheten Helsingborgs stad, 

Familjen Helsingborg samt Visit Helsingborg. Familjen Helsingborg och Visit Helsingborg 

samarbetar med Helsingborgs stad och finns på så vis inom samma stora organisation. Vi har 

granskat åtta kataloger och broschyrer kombinerat med de tre olika hemsidorna och dess diverse 

flikar.  

 

Bilder påverkar människan ofta på något sätt, men frågan är hur. Därför är det av vikt att studera 

bilden i dess kontext (Eriksson & Göthlund 2004, s. 10). En kvalitativ innehållsanalys innebär 

att söka bakomliggande teman i det material som ska analyseras (Bryman 2002, s. 368). Att 

studera hur människor kommunicerar via tecken och hur det skapar mening, kallas i sin tur 

semiotik. Som individer kan vi tolka och tyda bilder, texter och visuella tryck som om de vore 

budskap och meddelanden åt åhörare, läsare eller betraktare (Eriksson & Göthlund 2004, s. 34-

35). Det finns en kritik mot semiotiken, då vissa menar att det är svårt att “läsa” en bild, men 

samtidigt är semiotik ett viktigt redskap i att förstå påverkan och samverkan mellan bilder och 

betraktare (ibid. s. 35). Därför kommer vi att blanda kvalitativ innehållsanalys med semiotik, 

då vi vill se hur Helsingborgs stad för ut budskap och mening om exempelvis skapandet av 

relationer med invånarna via sina bilder och hemsidor. 

 

Det vi måste förhålla oss kritiska till är att vi som forskare analyserar och tolkar på olika sätt. 

Bildanalyser är beroende av vem det är som analyserar, trots att undersökningen förknippas 

med vetenskaplighet och objektivitet (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 149). Även Eriksson & 

Göthlund (2004, s. 10) menar att det är av betydelse vem som betraktar en bild. Kultur och 

individuella faktorer påverkar vad vi som forskare ser och upplever av en bild (Borgersen & 

Ellingsen 1994, s. 40). Eftersom forskare väljer vad de vill säga om en bild kommer bilden då 

presenteras utifrån forskarens uppfattning (Borgersen & Ellingsen 1994, s. 149). Då denna 

uppsats kommer innehålla våra egna tolkningar och analyser av en bild är vi medvetna om att 

det medför subjektivitet. Antingen kan bilder analyseras som kommunikationsobjekt där 

budskapet studeras, eller också studeras formella kvaliteten av bilder (Borgersen & Ellingsen 
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1994, s. 149). Vi kommer lägga fokus på att analysera bildernas budskap då vi anser det vara 

relevant för vårt arbete. 

 

Sammanhangets betydelse för en bild är viktigt att tänka på vid bildanalys och då ska hänsyn 

tas till kontexten inom både sändare och mottagare. Det är även av vikt att studera sambandet 

mellan text och bild, samt veta att det på förhand inte går att bestämma att bild och text har 

samma betydelse, då de är två olika meningsskapande system (Eriksson & Göthlund 2004, s. 

39). Eftersom vi också granskar hemsidor inom Helsingborgs stad, studerar vi sambandet och 

sammanhanget mellan bild och text även på hemsidorna. Olika aspekter måste tas i beaktande 

vid tolkning av digitala bilder, det bör nämligen studeras hur stillbilder, text, ljud och filmer 

integrerar med varandra (Eriksson & Göthlund 2004, s. 40). Vi försöker därför hitta samt 

analysera samband mellan relevanta texter och diverse bilder vi får tag på. Här passar 

semiotiken som verktyg in, då semiotiken är mest heltäckande vid analys av media och 

dessutom utgår den från alla meningsbärande tecken (Eriksson & Göthlund 2004, s. 41). 

Digitala medias uttrycksformer är beroende av att betraktaren är medskapare eftersom det krävs 

att hen är aktiv på sidan. Sedan varierar analysen beroende på hurudan fysisk omgivning och 

hurudan datorkvalitet forskaren har då färger och ljud kan påverkas beroende av kvalitet (ibid. 

s. 41). 

 

2.5 Analys av data 
För att kunna använda de intervjuer vi genomfört har vi börjat med att transkribera dem. Efter 

det har vi läst igenom dem och letat efter skillnader och likheter. Vi har plockat ut information 

ur intervjuerna och sorterat dem i färg efter teman. Dessa teman är baserade på vad 

respondenterna valt att lägga vikt vid. Flera respondenter har poängterat liknande saker, men 

ibland helt olika och detta har vi tagit fasta på och delvis använt oss av för att sortera 

intervjumaterialet och sedan strukturerat vår analys efter. Vår teoretiska ram om diskurser kring 

mångfald, mångkulturell marknadsföring och relationsmarknadsföring har använts för att förstå 

och problematisera det respondenterna sagt. Ett begrepp som tagits upp under intervjuerna som 

vi inte räknat med tidigare är storytelling. Detta finner vi intressant och är därför något vi valt 

att fördjupa oss ytterligare i och givit ett avsnitt i teorin. “Showcase” är ytterligare ett begrepp 

vi efter hand utökat vår teori med, för att visa läsaren förståelse för en bakomliggande orsak till 

spänning eller problematik i att leverera mångfaldig marknadsföring. 

För att komplettera det material vi fått in under intervjuerna har vi valt att genomföra bild- och 

textanalys. Vi har tittat på olika kataloger och broschyrer, men även på material i form av bilder 
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och texter från Helsingborgs stads hemsidor, Instagram, Facebook, foldrar, annonser i tidningar 

och videoklipp på Youtube. Detta för att jämföra den marknadsföring och kommunikation som 

finns med vad våra respondenter talar om och svara på frågeställning nummer två, nämligen 

vilken diskurs av mångfald som marknadsförs ut. 

 

2.5.1 Litteratur och begrepp 

För att komma igång med vårt arbete har vi börjat med att läsa tidigare skrivna uppsatser inom 

liknande område som finns publicerade på Lunds Universitets hemsida. Detta för att få 

inspiration till teorier och forskare som skulle kunna vara aktuella för oss att använda. Efter 

detta har vi sökt vetenskapliga artiklar via LUBsearch. Sökorden vi har använt är till exempel 

“multicultural marketing”, “diversity marketing”, “diversity”, “relationship marketing”, och 

“storytelling”. Vår översättning av begreppen är mångkulturell marknadsföring, mångfaldig 

marknadsföring, mångfald, relationsmarknadsföring och sedan använder vi engelskans 

storytelling. Genom uppsatsen har vi märkt att det är utmanande att hålla isär begreppen 

mångkulturell marknadsföring med mångfaldig marknadsföring, detta på grund av att 

litteraturen också ter sig diffus begreppen emellan. När vi på LUBsearch sökt på begreppet 

“diversity marketing” har söktjänsten lett oss till artiklar som innehåller begreppet 

“multicultural marketing”. 

 

De böcker vi har använt oss av har vi lånat via Lunds Universitet, Campus Helsingborgs 

bibliotek. Ytterligare två begrepp under ämnet marknadsföring som blivit en del i vårt arbete är 

information och kommunikation, eftersom de kommit upp under intervjuerna. Ibland har dessa 

tre begrepp använts synonymt och ibland som tre olika saker, vilket visar på en diffus gräns 

begreppen emellan. Detta är något vi måste förhålla oss till, och vi kommer fortsättningsvis 

använda begreppet marknadsföring när vi skriver om den kommunikation organisationen 

skickar ut i syfte att göra reklam och arbeta med sitt varumärke. Begreppet kommunikation 

använder vi när kommunikationen ut inte bara görs för att marknadsföra, utan när den även 

syftar till att skapa en dialog med invånarna samt ge information. Under arbetets gång har vi 

dessutom insett att nästan uteslutande alla teorier vi hittat som har varit användbara är riktade 

åt företags marknadsföring. Eftersom vårt studieobjekt är en politiskt styrd organisation kan 

detta te sig problematiskt, men vi anser att teorierna går att applicera på denna typ av 

organisation då den å ena sidan arbetar som ett traditionellt företag. Mycket av Helsingborgs 

stads arbete, marknadsföring och kommunikation syftar till att sälja staden, att bygga relationer 

med stadens invånare och locka besökare, alltså precis som andra typer av företag.  
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3.Teoretisk ram  

I följande kapitel presenterar vi kort tidigare forskning samt vårt bidrag till forskningen. Sedan 

presenteras de olika begrepp och teoretiska resonemang som vi använder för att stödja vår 

analys av det empiriska materialet. Vi använder oss av två teoretiska ingångar för att förstå de 

spänningar som finns kopplade till mångfaldsarbete. Vi börjar med en bakgrundsdiskussion om 

varierande diskurser kring mångfald, som sedan används för att problematisera teorier kring 

mångkulturell marknadsföring, relationsmarknadsföring samt storytelling.  

 

3.1 Tidigare forskning 
Som vi nämnt i metodavsnittet har våra sökningar på forskning kring “diversity marketing”, 

alltså mångfaldig marknadsföring, lett oss till “multicultural marketing”, alltså mångkulturell 

marknadsföring. Den forskning vi då tagit del av genom mångkulturell marknadsföring har 

tenderat handla om marknadsföring för människor med olika etnicitet, kultur eller nationalitet, 

vilket gör oss medvetna om att dessa teman är de delar av mångfaldsbegreppet som oavsiktligt 

fått en stor vikt i vår uppsats. Trots detta har vi försökt ge en rättvis bild av mångfaldsbegreppet.  

 

Johnson, Elliott & Grier (2010 s. 189-190) kopplar exempelvis mångkulturell marknadsföring 

till att globaliseringens följder lett till att företag nu måste anpassa sin marknadsföring från 

“hemmamarknaden” till nya internationella marknader, där lokala befolkningen kan lockas av 

mångkulturell marknadsföring. Författarna menar att de fyller en kunskapslucka genom att visa 

att västerländska marknadsföringsstrategier inte passar in på tillväxtmarknader, då dessa har 

annorlunda kultur, politik och ekonomi (ibid. s. 189-190). Då Ballance (2006, s. 54-55) skriver 

om mångkulturell marknadsföring är fokus likaså på etniska och kulturella skillnader, där bland 

annat språk och symbolik är viktigt att beakta för att kunna nå nya kundsegment. Precourt 

(2014, s. 252-253) förklarar också vad mångkulturell marknadsföring handlar om, och då ligger 

fokus på olika nationaliteter och språk samt att humor är en känslig faktor. Något som uppfattas 

som roligt i en sida av världen behöver inte ses som något kul på andra sidan världen (ibid. s. 

252-253). Tidigare forskning kring mångkulturell marknadsföring tenderar alltså ofta tala om 

nationalitet, ursprung, etnicitet och kultur. Vad gäller forskningen om mångfald diskuteras det 

även där ofta om olika etnicitet och utländsk bakgrund, trots att begreppet betyder mer än så, 

vilket snart presenteras åt läsaren vid stycket “Diskurser om mångfald”. 
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3.2 Vårt bidrag till forskningen 
Vi bidrar till forskningen genom att applicera företagsriktade teoretiska resonemang åt en 

särskild typ av  organisationssammanhang. I vår uppsats är organisationssammanhanget en 

kommun och den har inte endast som syfte att sälja sitt varumärke, utan även att informera och 

skapa medborgardialog. De begrepp vi nu riktar åt organisationssammanhanget är 

mångkulturell marknadsföring, relationsmarknadsföring samt storytelling. Vi fyller således en 

kunskapslucka genom att vi sätter storytelling i en ny kontext som ett relationsbyggande 

verktyg, samtidigt som vi hittar en problematik och känslighet i hur snävt verktyget kan komma 

att användas. 

 

3.3 Diskurser om mångfald 

3.3.1 Mångfalds - och diskursbegreppet 

Då vårt syfte med denna undersökning är att skapa förståelse för om, samt hur, mångfald har 

betydelse för en plats marknadsföring, anser vi det väsentligt att begripa mångfald och dess 

angelägenhet i samhället. Begreppet mångfald kan kort förklaras som att det handlar om 

olikheter mellan människor (de los Reyes 2001, s. 11). Detta stödjer vi även genom Mlekov & 

Widell (2003, s. 8) som förklarar begreppet som “stort och varierat utbud” eller “mängd”. 

Mångfald går vidare enligt både Rönnqvist (2008, s. 10-11) samt Mlekov & Widell (2003, s. 9) 

att dela in i primära och sekundära dimensioner. Med primära dimensioner beaktas ålder, kön, 

etnicitet, ras, sexuell läggning samt fysisk förmåga. Detta är grundläggande för människan, vem 

hon är och hur hon ser på sin omvärld. Med sekundära dimensioner menas exempelvis 

utbildning, inkomst, civilstånd och arbetslivserfarenhet. Dessa påverkar en persons självbild 

och identitet, men inte på samma grundläggande vis som de primära dimensionerna (Mlekov & 

Widell 2003; Rönnqvist 2008). Dessa olika dimensioner av mångfald kommer vi att analysera 

kring huruvida de beaktas i Helsingborgs stads marknadsföring. 

 

Begreppet diskurs kan förklaras som en samling påståenden, uppfattningar och föreställningar, 

alltså ett sätt att se på en företeelse, fenomen eller händelse. En diskurs kan uppfattas som den 

rådande sanningen, men egentligen är det en fråga om vilken kunskap som vinner makt och 

tolkningsföreträde. Den kunskap som ligger till grund för den rådande “sanningen”, eller 

diskursen, är inte neutral då den härstammar från språk, samtal, texter och ord. Ord är aldrig 

helt neutrala, utan tolkas och uppfattas av människor och detta leder således till att kunskap och 

diskurser varken är helt objektiva eller återspeglar verkligheten fullständigt (de los Reyes 2001, 

s. 12-13). Detta är viktigt för oss att beakta när vi analyserar diskurser kring mångfald, dels att 
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vara medvetna om att det finns ett flertal diskurser kring mångfald, dels att ingen av dem kan 

sägas vara sanning.  

 

Diskurser om mångfald kan sägas härstamma ur antaganden kring olikheter, exempelvis att 

man och kvinna är varandras motsatser och att svenskhet och invandrarskap är varandras 

motsatser. Detta skapar ett “vi och dem”- tänk, där varje kategori har sin egen motbild och där 

ena parten skapar en bild av den andres identitet utifrån sig själv (de los Reyes 2001, s. 12-13). 

Diskurser om mångfald bör ses som någonting föränderligt och i hög grad påverkad av de 

maktstrukturer som präglar samhället. Normer och etablerade föreställningar styr våra diskurser 

och vårt sätt att se på fenomenet mångfald (de los Reyes 2001, s. 15).  

 

Som vi nämnde ovan finns det alltså flera diskurser kring mångfald och argumenten för eller 

emot mångfald bygger på varierande logiker. Vi kommer nu att diskutera två olika perspektiv 

på mångfald, alltså presentera argumentationen både för och emot mångfald. Det är främst 

dessa som har betydelse för oss när vi ska undersöka vårt syfte, vilket är mångfaldens betydelse 

för en plats marknadsföring åt invånarna. På en plats, i vårt fall Helsingborg, finns troligen båda 

dessa diskurser representerade både bland människorna som arbetar i organisationen samt bland 

de som bor i staden. 

 

3.3.2 Mångfald som positivt och gynnande 

Ur en synvinkel kan samhällets syn på mångfald exemplifieras genom invandrarpolitiken som 

redan år 1998 beskriver att Sverige bör ta hänsyn till etnisk mångfald i samhället, samt se 

mångfalden som en tillgång och resurs för arbetslivet. Syftet med att använda sig av ordet 

mångfald är att förhindra utpekning och “kulturmärkning” av just invandrarbefolkningen 

(Rönnqvist 2008, s. 7). Mångfald har också av olika myndigheter och partners på 

arbetsmarknaden lanserats som en strategi för att motverka diskriminering, i första hand mot 

invandrare och/eller personer med utländsk bakgrund (de los Reyes 2001, s. 178). Nutida 

diskurs kring mångfald kan också exemplifieras via Mlekov & Widell (2003, s. 38) som skriver 

att det finns ett pågående aktivt mångfaldsarbete i Sverige ur både ett rättviseperspektiv och ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Kärnan ur båda dessa perspektiv är att ingen människa, 

oberoende vem man är, bör utsättas för missförhållanden samt att mångfald av människor 

innebär en reursvinst som bör tas tillvara (ibid. s. 38). Sammantaget ser vi alltså att i en diskurs 

argumenteras mångfald som något positivt och gynnsamt. Vidare vill vi också poängtera att 

ovan skrivna avsnitt utgör det första tydliga exemplet på hur forskningen samt teorin fokuserar 
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sig på främst etnicitet och kön när det gäller diskursen kring mångfald. För vår undersökning 

är detta av vikt att förstå eftersom det antagligen påverkar hur företag och organisationer väljer 

att beakta och arbeta med mångfald i sin marknadsföring. 

 

3.3.3 Skuggsidan av mångfald  

Ur en motsatt synvinkel till den positiva diskursen av mångfald finner vi exempelvis rasism 

samt varierande negativa dimensioner av synen på mångfald. Rasism innebär att människan ser 

sig hierarkiskt över en annan människogrupp som är annorlunda och ”främmande”, exempelvis 

vad gäller hudfärg, etnicitet, språk, kultur och religion (Grosfoguel 2016, s. 10). Rasismen 

härstammar från politiska, ekonomiska och kulturella institutioner från bland annat västvärlden 

och kolonialtiden (Grosfoguel 2016, s. 10). Personer som tillhör den övre linjen i hierarkin ses 

som människor med bland annat mänskliga-, kvinnliga- samt arbetskraftsrättigheter, medan 

personer som tillhör den nedre linjen i hierarkin ses som icke-mänskliga (ibid. s. 10). Idag är 

exempelvis islamfobi vanligt i Europa och USA, att muslimer ses som bland annat terrorister, 

ociviliserade, våldsamma och oemottagliga för europeiska traditioner. Rasism handlar inte bara 

om fördomar och stereotyper, utan om strukturella hierarkier där en viss grupp av människor 

dominerar (Grosfoguel 2016, s. 11). 

 

Vi kommer i ett senare skede av vårt teoretiska kapitel diskutera maktstrukturer och strukturella 

hierarkier i samhället rörande annat än just rasism genom Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) 

samt de los Reyes (2001). Övergripande handlar det om en kategorisering av människor baserat 

på exempelvis kön, social klass och sexualitet. Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007, s. 40) 

skriver att det finns en könsmaktsordning som säger att kvinnor ses som underställda män. 

Författarna beskriver också den så kallade heterosexuella matrisen med budskapet att 

heterosexualitet är naturligt och homosexualitet således onaturligt (Eriksson-Zetterquist & 

Styhre 2007, s. 148-149). I vårt analyskapitel kommer vi att diskutera kring huruvida ovan 

presenterade negativa diskurs kring mångfald påverkar organisationens arbete med en 

inkluderande marknadsföring. Även om inte organisationen Helsingborgs stad har exempelvis 

rasistiska eller kvinnonedsättande åsikter, är de sannolikt präglade av maktstrukturer som kan 

härledas från denna synvinkel på mångfald.  

 

Prasad & Mills (1997, s. 3 & 5) menar att inom organisationer finns ett dilemma rörande 

mångfald, en slags skugga av varierande dimensioner av synen på mångfald och 

mångkulturalismen, som sällan diskuteras i litteraturen. Författarna menar att det behövs mer 
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fokus på baksidan av mångfaldsarbetet (Prasad & Mills 1997, s. 6). En mångfaldig arbetskraft 

kopplas ofta till ekonomisk lönsamhet och konkurrensfördelar på marknaden och mångfald blir 

som ett slags ”showcase”, något företag vill visa att de står för (Prasad & Mills 1997, s. 10). 

Hur fungerar mångfaldsarbetet sedan i praktiken, då? 

 

Både inom organisationer och inom samhället definieras mångfald på olika sätt av olika 

människor (Prasad & Mills 1997, 13; de los Reyes 2001). I skuggan av själva showcaset där 

organisationer vill visa ett mångfaldigt budskap, kan förekommande av rasism, könkonflikter 

samt kulturella spänningar orsakas av personalen, vilket betyder att diskriminering och 

fördomar trots allt kan förekomma (Prasad & Mills 1997, s. 12 & 14). Det har visat sig att 

organisationer, trots rådande positiva syn på mångfald, är väldigt monokulturella med starka 

kulturella preferenser, normer och värderingar, vilket sedan leder till misslyckande av att se 

skillnader på arbetsplatsen som något främjande (Prasad & Mills 1997, s. 15-16). Vi ser 

liknande genom Mlekov & Widell (2003, s. 108) då de skriver att svenska arbetslivet tenderar 

para ihop de som är lika, vid rekrytering föredras personer som kopplas ihop till den rådande 

starka organisationskulturen som finns. Denna baksida av mångfaldsarbete, där ord om 

mångfald snarare blir ett showcase än en verklighet, är aktuellt för vår studie då vi i 

analyskapitlet kommer undersöka ifall detta förekommer inom Helsingborgs stad.  

 

3.3.4 Kategorisering och normer med diskriminering som följd  

Eftersom begreppet kategorisering berör samma parametrar som begreppet mångfald ser vi en 

tydlig koppling begreppen emellan och vill således fördjupa oss ytterligare i det. Eriksson-

Zetterquist & Styhre (2007, s. 30-31) menar att social kategorisering används av människor för 

att skapa ordning i alla intryck av omvärlden och den baseras på likheter och olikheter. 

Kategorisering är något som människor ägnar sig åt hela tiden, exempelvis genom att sortera 

människor efter kön (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007, s. 30-31). Även Mlekov & Widell 

(2003, s. 86) är inne på ett liknande resonemang när det kommer till kategoriseringens 

anledning och menar att människans uppfattningsförmåga av omvärlden är bristfällig och att vi 

således måste selektera och kategorisera.  

 

Exempel på sociala kategorier är kön, etnicitet, social klass, sexualitet, ålder, 

funktionsnedsättning och hög eller låg-inkomsttagare (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007). 

Sociala kategorier är inte naturgivna och statiska utan dessa skapas och förändras hela tiden i 

samspelet mellan människor, de är med andra ord socialt konstruerade (de los Reyes 2001, s. 
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113). Rådande diskurs och frågan om tolkningsföreträde bidrar till upprätthållandet av sociala 

kategorier (de los Reyes 2001, s. 123). Till kategorisering finns ett maktperspektiv kopplat. Då 

människor sorteras in i grupper blir det automatiskt så att en grupp blir över- eller underordnad 

en annan, vilket kan leda till förtryck och diskriminering (Eriksson-Zetterquist & Styhre 2007, 

s. 39). 

 

Då diskussionen ovan kring mångfald och kategorisering för oss in på begreppet diskriminering 

anser vi även det relevant att förklara. Vi ser också en koppling mellan kategorisering och 

diskriminering till både mångfald och marknadsföring, varför ämnet är än mer intressant i vår 

uppsats att beakta. Vår förståelse är, vilket vi argumenterar för längre ned via både de los Reyes 

(2001) samt Eriksson- Zetterquist & Styhre (2007), att när mångkultur och mångfald ska 

användas i marknadsföring finns risken att, istället för att lyfta mångfald som något positivt, 

förstärks stereotypa drag istället. Enligt svenska akademiens ordlista 

(www.svenskaakademien.se) betyder begreppet diskriminering att “utsätta viss grupp för 

orättvis behandling”.  Det är vanligt att en del grupper är överrepresenterade och gynnas i 

sammanhang som exempelvis arbetslivet, jämfört med andra grupper som hamnar utanför. I så 

fall diskrimineras en hel grupp snarare än en individ (de los Reyes 2001, s. 106). Dessa 

gruppegenskaper är då sociala kategorier som exempelvis kön, etnicitet och ålder (de los Reyes 

2001, s. 104). Då vissa personer gynnas i olika sammanhang jämfört med andra visas att 

diskriminering fortfarande förekommer och vår förståelse är alltså att samma kan ske vid 

marknadsföring. 

 

3.4 Mångkulturell marknadsföring 

3.4.1 Mångkulturell marknadsföring främjar mångfald 

Då vårt syfte med denna uppsats är att undersöka huruvida mångfald har betydelse för 

marknadsföringen riktad åt invånarna på en plats, anser vi det relevant att presentera teorin 

kring mångkulturell marknadsföring och hur vi uppfattar att det kopplas till både inkludering 

och diskriminering. Enligt Ballance (2006, s. 56) är mångkulturell marknadsföring viktigt och 

organisationer har skäl till att använda viss grad av mångkulturella inslag i sin 

marknadsföringsstrategi. Kotler (2016, s. 36) menar liknande och säger att detta till stor del 

beror på globaliseringen, att då länder blivit allt mer mångkulturella krävs det att företag är 

innovativa och utvecklar reklam utifrån tips och idéer från andra länder.  
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Vår uppfattning utifrån Ballance (2006) och Kotler (2016) är alltså att å ena sidan främjas 

arbetet mot att lyfta mångfald och således motverkas förekomst av diskriminering i 

marknadsföring genom mångkulturell marknadsföring. Men å andra sidan ser vi en viss 

spänning i att använda mångkulturella inslag i marknadsföring. Som vi tidigare skrivit genom 

de los Reyes (2001, s. 15) finns det ett maktperspektiv med normer och etablerade 

föreställningar i vårt samhälle som i hög grad styr människors sätt att tänka. Därför är vår 

förståelse att dessa normer kan komma att förstärkas om de lyfts fram i marknadsföring och att 

den kategorisering och diskriminering som vi presenterat genom Eriksson-Zetterquist & Styhre 

(2007) får än mer fäste. Kotler (2016) och Ballance (2006) verkar ej se denna problematik då 

de ändå menar att mångkulturell marknadsföring inte går att undvika i arbetet med att dels 

inkludera och således motarbeta diskriminering, dels att främja relationer. Wilkinson & Cheng 

(1999, s. 108) skriver också att ett mångkulturellt samhälle kräver varor, tjänster och 

marknadsföring som riktar sig åt alla. Marknadsförare bör således rikta sin marknadsföring åt 

speciella kundsegment där fokus ligger på bland annat olika kulturer och etniciteter (Kotler 

2016, s. 277). De organisationer som väljer att ignorera detta kommer missa många möjligheter 

för vidare framgång, få sämre relationer till sina kunder och skada sitt varumärke (Ballance 

2006, s. 56). Utöver perspektivet att marknadsföring med mångkulturella inslag kan bidra till 

förstärkandet av normer ser vi här också ett ytterligare exempel på hur forskare tenderar lägga 

mycket vikt vid just etnicitet när det kommer till mångfald och mångkultur. 

 

3.4.2 Olika arbetssätt och reaktionen på mångkulturell marknadsföring  

Wilkinson & Cheng (1999, s. 109) har skapat en modell för att visa på sambandet mellan etnisk 

mångfald och företags framgång på både inhemska och internationella marknader. Modellen de 

presenterar består av de tre komponenterna inhemsk marknad, internationell marknad samt 

samhällets mångkulturella resurser. Detta ramverk har som poäng att visa hur alla dessa tre 

komponenter påverkar varandra (ibid. s. 109). I vår uppsats fokuserar vi på den tredje 

komponenten i form av den mångkulturella arbetskraften, då vi finner den mest relevant genom 

att den i sig, hur den ser ut, fungerar som en slags marknadsföring och sänder signaler angående 

mångfald. Wilkinson & Cheng (1999) förklarar vidare arbetskraften som en viktig resurs i 

processen att förstå hur efterfrågan av mångkulturell marknadsföring ser ut. Den mångkulturella 

arbetskraften besitter den kompetens som behövs för att företag ska kunna arbeta framgångsrikt 

med denna typ av frågor (Wilkinson & Cheng 1999, s. 109).  
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Mångkulturell marknadsföring bör bygga på ett antal faktorer för att bli bra. Dessa är 

exempelvis marknadsundersökning, kulturell anpassning, lokalisering och internationalisering 

(Ballance 2006, s. 54-55). Med marknadsundersökning menas vikten av att sätta sig in i 

åskådarens situation, ta reda på vilka de är, vad de uppskattar och vilka etniska urskiljheter som 

finns att beakta. Kulturell anpassning innebär förmågan att använda kulturellt lämpliga 

kommunikationstekniker och att använda symbolik på ett passande sätt. Lokalisering syftar till 

hur översättning av språk bör arbetas med och att det ofta inte räcker att översätta något direkt 

utan hänsyn bör tas till unika språkmässiga referenser. Internationalisering innebär slutligen de 

faktorer som inte har någon kulturell anknytning utan är helt neutrala, som till exempel siffror 

och mätetal (Ballance 2006, s. 54-55). Främst marknadsundersökning och lokalisering är 

relevant för vår studie och vi kommer i ett senare skede analysera kring huruvida dessa faktorer 

beaktas i Helsingborgs stads marknadsföring i syfte att lyfta mångfald och främja 

relationsskapande med invånarna. 

 

Arbetet med marknadsföring som anpassas åt flera kulturer har visat sig vara utmanande med 

tanke på att det inom den nya marknaden finns politiska, ekonomiska och kulturella system som 

skiljer sig från det typiska och traditionella västerländska (Johnson et al. 2010, s. 189). Detta 

stödjer även Rudolph, Schlegelmilch, Franch, Bauer & Meise (2012, s. 29) när de uttrycker att 

följden av hur existerande kunder, politiska miljön och samhället runtomkring kan reagera och 

ta emot förändring i marknadsföring bör tas i beaktande. Som marknadsförare är det alltså 

utmanande att veta exempelvis vilken etnisk minoritet- eller invandringsgrupp 

marknadsföringen ska rikta sig till, och det är då viktigt att marknadsförare tar hänsyn till hur 

en etnisk grupp kan reagera på den marknadsföring som riktas mot just dem (Rudolph et al. 

2012, s. 29). Här ser vi igen ett exempel på hur tidigare forskning tenderar vara snäv och rikta 

mångkulturell marknadsföring mot just etnicitet. Vi är medvetna om att mångkultur och 

mångfald inte är synonyma begrepp, men i vår studie vill vi återigen påpeka att de är svåra att 

hålla isär.  

 

Det finns inte mycket forskning på hurudan effekt mångkulturell reklam har på konsumenter 

som är av annorlunda kultur än den typiska västerländska (Johnson et al. 2010, s. 201). För att 

som företag inte mottas med skepticism av konsumenterna måste marknadsförarna vara 

medvetna om de olika särdrag som präglar den marknad företaget vill nå. Mångkulturell reklam 

har visat sig ha effekt på människor som inte är fördomsfulla, exempelvis då den kan locka 

även vita människor till sig, trots att vita människor nödvändigtvis inte representeras i reklamen 
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(Johnson et al. 2010, s. 201-202). Utifrån forskarnas sätt att utrycka sig på angående raser, ser 

vi här återigen ett intressant exempel på just den problematiken kring kategorisering som 

Mlekov & Widell (2003, s. 38) presenterat och som forskarna Eriksson-Zetterquist & Styhre 

(2007) kopplar till diskriminering. Att benämna människor som “vita” innebär i sig en 

kategorisering. Kopplat till begreppen “vita” och “svarta” finns nämligen en lång historia av 

det maktperspektiv som både de los Reyes (2001, s. 15) och Eriksson-Zetterquist & Styhre 

(2007) pratar om. “Vita” har genom historien setts som överlägsna och mer värda, varför vi ser 

en stark problematik i att benämna människor såhär när det ska diskuteras mångfald och 

marknadsföring. Svårigheten med att veta hur reaktionen blir på mångkulturell marknadsföring 

ser vi vidare kan kopplas till den negativa diskursen av mångfald som vi presenterade ovan 

genom Grosfoguel (2016). Om invånarna i Helsingborg är präglade av en negativ diskurs av 

mångfald där strukturella makthierarkier rangordnar människor, finns en risk att 

marknadsföringen inte kommer tas emot på ett positivt sätt av alla, vilket försvårar arbetet med 

en inkluderande marknadsföring. Denna diskussion återkommer vi till i analyskapitlet.  

 

3.5 Relationsmarknadsföring 

3.5.1 En strategi som främjar relationer 

För att förstå hur mångkulturell marknadsföring ska vara möjligt att leverera, men också för att 

kunna svara på vår frågeställning som rör hur Helsingborgs stad skapar marknadsföring, anser 

vi det relevant att fördjupa oss i något alternativ av praktiskt arbete med marknadsföring. 

Ballance (2006, s. 56) poängterar att mångkulturell marknadsföring bidrar till skapandet av 

relationer mellan företag och kund, vilket vi applicerar på kommunal verksamhet och invånare. 

Detta för oss vidare in på teorin kring relationsmarknadsföring, som dessutom är relaterat till 

vårt syfte att undersöka mångfald och marknadsföring som något relationsfrämjande.  

 

Relationsmarknadsföring är en typ av strategi att arbeta med marknadsföring som av Grönroos 

(2008, s. 42) definieras som en form av marknadsföring som bygger på relationer, interaktioner 

och nätverk mellan kunder och företag samt ett gemensamt värdeskapande. Även Peng & Wang 

(2006, s. 25) diskuterar relationsmarknadsföring. De menar att det finns ett skifte i fokus bland 

företag och organisationer från att värva nya kunder till att behålla kunder och bygga upp 

hållbara relationer där alla inblandade parter kan dra fördel av det. Berry (2002, s. 61) diskuterar 

också relationsmarknadsföring som en slags långsiktig marknadsföring, där god service är en 

viktig ingrediens för att behålla kunder och omvandla dem från likgiltiga till lojala. Detta ser vi 

kan kopplas till Helsingborgs stad och deras arbete att närma sig sina invånare.  
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Enligt Grönroos (2008, s. 41) är producent och kund inte isolerade ifrån varandra utan det finns 

ett ständigt samspel där båda parter är beroende av varandra. Företag behöver sina kunder för 

att kunna avgöra vad som är lönsamt att satsa på i sin marknadsföring. Enligt detta 

relationsperspektiv ligger marknadsföringens fokus på att möjliggöra och stödja värdeskapande 

för kunderna och inte bara att leverera färdigt värde (ibid. s. 41). Sammantaget från 

ovannämnda forskare är vår förståelse att relationsmarknadsföring fokuserar starkt på att både 

företag och kund ska vara involverade i marknadsföringen för att främja relationsskapande. 

Detta leder till vår uppfattning att det även är relevant i samband med marknadsföring mellan 

kommunal verksamhet och invånare, eftersom en kommun är beroende av en god relation med 

sina invånare för att få dem att trivas. Vi kommer i vårt analyskapitel att analysera kring 

ovannämnda resonemang, huruvida Helsingborgs stad arbetar med att få till en värdefull dialog 

med sina invånare. 

 

Det finns ett flertal olika vis att arbeta med relationsmarknadsföring. Ett exempel är “Service 

Augmentation”, vilket innebär att företag försöker differentiera sig mot andra genom att öka 

sin service och erbjuda något extra. Detta extra måste vara genuint och få kunden att känna att 

det är värt att välja detta framför något annat (Berry 2002, s. 65). Ett annat exempel på hur 

arbetet med relationsmarknadsföring kan yttra sig är genom så kallat “Core Service”. Detta 

handlar om att kommunicera ut kärnan i det som ska erbjudas. Detta bör vara något som både 

attraherar nya kunder genom att skapa ett behov hos personer av att vilja inleda en relation, 

samt också behålla befintliga kunder genom att kunna erbjuda något som lockar över tid (Berry 

2002, s. 63). Berrys (2002) resonemang kring “Service Augmentation” och “Core Service” 

motiverar ytterligare varför relationsmarknadsföring är relevant för vår studie. Då vårt syfte är 

att undersöka hur en plats marknadsför sig åt invånarna samt att en av våra frågeställningar 

berör hur marknadsföringen faktiskt ser ut, kommer vi automatiskt in på vad som lyfts fram i 

marknadsföringen samt vad som är värt att få representera platsens kärna och det extra.  

 

Vidare kan vi till teorin kring relationsmarknadsföring också se problematiken som vi 

resonerade kring i samband med mångkulturell marknadsföring genom de los Reyes (2001) och 

Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) samt Grosfoguel (2016). Maktstrukturer, normer och 

etablerade föreställningar påverkar inte bara hur valet görs när det kommer till vilka människor 

som får synas i marknadsföring och huruvida mångkulturella attribut ska användas eller inte. 

Även vad gäller vilka platser som får visas upp, vad som får symbolisera kärnvärden och det 
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extra, präglas av maktstrukturer och “sanningar” som berättar vad som är det rätta att använda 

i marknadsföring. Detta faktum kommer vi att beakta när vi i analysen applicerar 

relationsmarknadsföring på Helsingborgs stad och diskuterar vilka människor/platser 

organisationen idag väljer ut som får representera staden utåt. 

 

3.6 Storytelling 

3.6.1 Storytelling som ett relationsbyggande redskap 

Från mångkulturell marknadsföring som strategi, där relationsmarknadsföring sedan påvisats 

som ett sätt att praktiskt arbeta med marknadsföring kommer vi nu in på ytterligare ett vis att 

praktiskt arbeta, som vi blev bekanta med genom våra djupintervjuer. Vi ser att storytelling har 

en tydlig koppling till just relationsbyggande och genom att studera betydelsen av detta anser 

vi att vår studie tillförs med ett tydligt verktyg för arbetet med hur inkludering kan ske med 

möjlighet att lyfta mångfald. Både Mossberg & Nissen Johansen (2006) samt Fog, Budtz, 

Munch & Yakaboylu (2010) diskuterar storytelling som redskap och verktyg i samband med 

marknadsföring och hur relationer med kunder kan främjas tack vare storytelling, vilket med 

tanke på vårt syfte, ytterligare motiverar vårt val att fördjupa oss i storytelling. Begreppet 

storytelling innebär verkliga historier och berättelser om vad en organisation står för, dessa 

historier kommuniceras ut och storytelling bygger på känslor och värderingar för att skapa en 

bro mellan företag och deras kunder. Storytelling ses som ett unikt och mäktigt redskap i såväl 

relationer som marknadsföring (Mossberg & Nissen Johansen 2006, s. 7). Storytelling är 

dessutom icke-hierarkiskt och inkluderar många, eftersom det kan bygga upp relationer oavsett 

kön, ålder, utbildning eller yrke (Mossberg & Nissen Johansen 2006, s. 26). I vår analys 

kommer vi således diskutera kring om Helsingborgs stad använder storytelling på ett sätt där 

all typ av mångfald får komma fram. Vår uppfattning är, precis som vid mångkulturell 

marknadsföring och vid relationsmarknadsföring, att verktyget storytelling kan komma att 

användas snävt och bidra till den kategorisering och upprätthållande av normer som vi stödjer 

av Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007).  

 

Digitaliseringen gör det enkelt att idag dela individuella berättelser genom storytelling både 

från konsument- och företagsperspektiv (Fog et al. 2010, s. 188). Känslor kommersialiseras allt 

mer via exempelvis datorer, och marknadsförare bör kommunicera ut värderingar som 

attraherar, berör och engagerar mänskor, genom att skapa en “vi-känsla” eftersom det påverkar 

konsumenters köpprocess (Mossberg & Nissen Johansen 2006, s. 19 & 21). Här reagerar vi på 

att ett syfte med storytelling är att skapa just en “vi-känsla”, men hur ska det då göras med tanke 
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på det de los Reyes (2001) skriver, att diskurser kring mångfald istället tenderar skapa ett “vi 

och dem”-tänk? Som tidigare nämnt applicerar vi teorin kring storytelling på en kommunal 

organisation och då en kommun strävar efter att skapa en god relation med sina invånare anser 

vi storytelling lämpligt.  

 

Ovan presenterade teoretiska resonemang representerar två olika ingångar att vidare se på vår 

empiri och uppfylla vårt syfte samt besvara våra frågeställningar. Å ena sidan har vi genom 

mångkulturell marknadsföring, relationsmarknadsföring och storytelling givit exempel på olika 

praktiska sätt att arbeta med marknadsföring. Genom teori kring mångfaldsdiskurser, 

kategorisering och diskriminering tillför vi å andra sidan ett kritiskt perspektiv, som vi redan i 

vårt teorikapitel till viss del använder för att problematisera teorierna kring marknadsföring, 

och detta kommer vi att göra även i vårt analyskapitel.  
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4. Analys  

I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material i form av intervjuer, bilder, texter och 

videos. Analysen inleds med en diskussion om nutidens diskurser kring mångfald för att skapa 

en bakgrundsförståelse för hur dessa påverkar en organisations arbete kring mångfald och 

dess betydelse i samband med marknadsföring.  

 

4.1 Mångfaldens plats i vår samtid 
För att diskutera mångfald och dess betydelse i samband med marknadsföring och 

kommunikation, har vi tidigare presenterat en teoretisk bakgrundsdiskussion kring mångfald 

samt dess varierande diskurs. Vi kommer nu att jämföra diskurserna om mångfald med 

resultaten från vårt empiriskt insamlade material. Vår tolkning är att våra respondenter förklarar 

och ser mångfald på varierande vis, men fortfarande ur den positiva diskursen om mångfald. 

Vissa respondenter talar om att mångfald är något som inkluderar alla och att det är viktigt för 

en kommun att beakta då en kommun finns till för invånarna och dessa innehåller ett brett 

spektra av människor, medan andra snarare verkar tycka mångfald handlar om att kunna utnyttja 

olika typer av erfarenheter och kompetenser. Redan i och med detta, vilket vi tidigare nämnt, 

ser vi en problematik träda fram kopplat till inställningen av mångfald och marknadsföring. I 

och med att hela skaran av invånarna, alltså mottagarna av marknadsföringen, inte har samma 

åsikter kring mångfald förstår vi att det kan te sig svårt att utforma marknadsföringen med 

mångfaldiga attribut på ett sätt som tilltalar allas olika åsikter i frågan.  

 

Åsa (Intervju Åsa Åberg 2016) förklarar mångfald som att hitta det unika i alla, att titta på 

människors likheter och olikheter, att inkludera människor samt inse att alla kan bidra och att 

det gagnar helheten. Detta finner vi stämmer överens med den diskurs kring mångfald som vi 

genom exempelvis Mlekov & Widell (2003, s. 38) ser delvis råder i vårt samhälle, att mångfald 

är något positivt ur ett samhälleligt effektivitetsperspektiv. De los Reyes (2001, s. 12-13) menar 

att en diskurs innehåller den ”rådande sanningen” som präglar ett samhälles syn och uppfattning 

om någonting. När Jörgen (Intervju Jörgen Wahlström 2016) talar om mångfald ser vi tydligt 

hur hans syn är präglad av en så kallad rådande sanning. Han säger: 

 

                       Mångfald för mig är att vi, att det finns olikheter och det går att koppla till 

diskrimineringsgrunder /---/. Jag menar mångfald för mig är att inse att det finns 

skillnader och att inkludera! Det handlar inte om att bestämma sig för huruvida man 

tycker om det eller inte, eller om man vill inkludera eller inte. Mångfald är att vi är 

olika och tillåts vara det (Intervju Jörgen Wahlström 2016).  
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Han verkar alltså mena att mångfald är en del av vår verklighet och sanning, något vi måste 

således beakta. Även Mia (Intervju Mia Norberg 2016) pekar på den självklarhet som hon 

uppfattar att mångfald är, då hon förklarar att det ibland talas som om det vore något slags nytt 

fenomen, men egentligen är det bara det som är själva livet, världen och samhället. Torsten 

(Intervju Torsten Herbertsson 2016) menar däremot att mångfald kan gagna organisationen 

genom att se på kunskaper och erfarenheter som fås, enligt honom förbättras inte en 

organisatorisk plan tack vare exempelvis en ung iraniers medverkan. Etnicitet verkar alltså inte 

vara det väsentliga enligt honom. Detta medför en intressant poäng då vi kan se Torstens syn 

på mångfald dels ur det positiva perspektivet på mångfald, men även utifrån det negativa. Menar 

han att etnicitet inte spelar roll vid exempelvis rekrytering, undviker han att kategorisera och 

“vi och dem”- sortera människor utifrån etnicitet som vi diskuterat från Eriksson-Zetterquist & 

Styhre (2007) och de los Reyes (2001, 12-13). 

 

Å andra sidan kan vi se det från den negativa synen på mångfald, ifall Torstens åsikt är att en 

organisation inte har nytta av mångfaldig personal i form av etnicitet. Det skulle i så fall leda 

till att organisationen tenderar exkludera mångfaldig personal vad gäller etnicitet och utländsk 

bakgrund. Vi förstår att detta i så fall inte beror på att organisationen Helsingborgs stad är 

rasistisk, på det viset vi presenterat genom Grosfoguel (2016). Däremot är organisationen 

sannolikt präglad av strukturella hierarkier som finns i samhället och som representeras av 

motdiskursen till mångfald som något positivt. Grosfoguel (2016, s. 11) förklarar att strukturer 

som rör grupper av människor där vissa överordnas andra inte bara handlar om fördomar, utan 

det finns inbyggt i samhället. Dessa hierarkier förstår vi alltså är omedvetet närvarande och 

skulle kunna förklara ifall Torstens åsikt är att etnicitet inte är viktigt att beakta.   

Bild 2. 

Trots att respondenterna har en övergripande positiv syn av mångfald, 

reagerar vi vidare på att det är väldigt lite mångfald representerat i 

marknadsföringsbilder. De olika kommunikationskanaler vi studerat 

från Helsingborgs stad skriver i text på liknande vis som 

respondenterna uttryckt sig, det trycks på gemensamma mål för 

stadens framtid samt att utveckla det unika. Människorna som finns 

representerade i bild, exempelvis här bredvid, är i olika åldrar och kön 

samt i viss del varierande etnicitet, men annars är det i princip ingen 

bild som visar upp den övriga mångfald i form av 
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funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet, sexualitet och religion som vi tidigare 

presenterat utifrån Rönnqvist (2008, s. 10-11) och Mlekov & Widell (2003, s. 9). Bild 2 ovan 

visar ett heterosexuellt par, liksom alla andra bilder vi hittat som ska föreställa ett kärlekspar. 

Detta tyder på samma förklaringar som vi analyserade kring ovan, i samband med Torstens syn 

på mångfald i rekrytering. Det finns strukturella hierarkier som påverkar även arbetet med 

marknadsföringsbilder och som bestämmer vad som ska få synas i bilder. Löpande i analysen 

kommer vi vidare att presentera flera bildexempel samt reflektioner kring detta. 

 

4.1.1 Hur ser mångfalden ut inom själva organisationen och vid dess rekrytering?   

Att det finns brister vad gäller mångfald när det kommer till bildval, vilket vi just ovan 

indikerade, har vi förstått kan ha flera olika förklaringar. Troligen är inte inbyggda samhälleliga 

strukturer den enda faktorn i sig som spelar roll, utan även hur dessa påverkar den interna 

arbetskraftens utformning, vilket vi förstått genom våra intervjuer. Samtliga respondenter 

påstår som sagt att kommunen aktivt bör ta ställning i frågan om mångfald samt att det är viktigt 

att organisationen speglar invånarna, dock råder en viss skillnad i hur detta arbete ska se ut och 

prioriteras. Anledningen till att vi därför nu går vidare till att diskutera arbetskraft och 

rekrytering är alltså på grund av att vi förstår att ifall inte arbetsplatsen i sig är mångfaldig, 

uppstår frågan om det spelar någon roll huruvida resten av marknadsföringen lyfter mångfald 

eller inte? Rönnqvist (2008, s. 7) samt Mlekov & Widell (2003, s. 38) menar att i och med 

dagens syn på mångfald bör Sverige beakta etnisk mångfald som en resurs i arbetslivet och att 

mångfald då är en strategi mot att förhindra diskriminering.  

 

Mia (Intervju Mia Norberg 2016) anser det viktigt att aktivt uppmärksamma mångfalden och 

att en organisation som kommunen bör se till att den interna arbetskraften speglar hur 

befolkningen ser ut, vilket den enligt henne inte gör idag. Åsa (Intervju Åsa Åberg 2016) går 

ett steg längre och menar att mångfald är något som bör beaktas redan i rekryteringsprocessen, 

att rekryteringen i sig är en slags kommunikation ut mot invånarna. I modellen om etnisk 

mångfald och dess samverkan med företags framgång som presenteras av Wilkinson & Cheng 

(1999, s. 109), finner vi stöd för det Mia och Åsa resonerar kring. Wilkinson & Cheng (1999, 

s. 109) skriver om hur viktigt det är med mångkulturell arbetskraft för att förstå hur 

mångkulturell marknadsföring, vilket vi behandlar i nästa kapitel, bör ser ut. Det är 

människorna, det vill säga personalen, som besitter den kompetens som krävs för att som 

företag kunna arbeta framgångsrikt med mångfaldsfrågor (ibid. s. 109). Som vi snart går vidare 
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in på, verkar dock inte Helsingborgs stad ha en mångkulturell arbetskraft - hur blir då arbetet 

med en trovärdig mångkulturell marknadsföring?  

 

Mångfald kan enligt Rönnqvist (2008, s. 10-11) delas in i primära och sekundära dimensioner. 

Torsten (Intervju Torsten Herbertsson 2016) pekar som sagt på vikten av att vid exempelvis 

rekrytering fokusera på de sekundära dimensionerna, alltså kunskap och erfarenhet, istället för 

de primära dimensionerna som till exempel etnicitet. Mia (Intervju Mia Norberg 2016) pekar 

däremot mer på de primära dimensionerna och talar om att det i dagsläget finns ett visst fokus 

på etnisk och sexuell mångfald och att de andra glöms bort. Hon tar också upp normer och berör 

därmed vad vi tidigare presenterat i vårt teoretiska kapitel, hon säger: 

 

                      Alltså man måste som vit medelklass, som en del av normen inom en stad, måste man 

inse sin priviligierade position, alltså man måste ju ifrågasätta sin egen position. Oftast 

tycker jag det är för lite fokus på att vi måste kritisera normen. Alltså normkritik. Man 

kan inte säga normen, alltså man kritiserar oftast på de andra (Intervju Mia Norberg 

2016). 

 

Detta citat lyfter fram de maktstrukturer som enligt Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007, s. 39) 

finns i samhället som, till viss del, orsakas av kategorisering. Mia förklarar vidare om hur det 

ser ut i organisationen vad gäller mångfaldig personal:  

 

Det var lite komiskt när vi kom till första mötet, då är det ju direktörerna som har 

valt ut personen som skulle ingå gruppen med den kompetensen och så kom vi till 

första mötet var vi åtta vita medelålders kvinnor som skulle ta fram en plan för lika 

möjligheter, kände vi bara att det är så skrattretande. Men det är ju /---/ mycket 

kvinnor i kommunen (Intervju Mia Norberg 2016).  

 

I och med detta ser vi en problematik i mångfald vad gäller könsfördelning inom 

organisationen, men även etnicitet. Vad vi förstår menar Mia att Helsingborgs stads val av 

arbetsstyrka är snäv och att det finns normer som styr och som därmed behöver kritiseras. Detta 

kan vi koppla till de los Reyes (2001, s. 123) som menar att maktstrukturer bör ifrågasättas, så 

att inte kategorisering sker, vilket i sin tur kan leda till diskriminering. Trots respondenternas 

svar om vikten av mångfald, förstår vi att det ändå existerar ett förtryck och diskriminering mot 

vissa kategorier. I detta fall ser vi en spänning vad gäller kön- och etnicitetsfördelning, då Mias 

(Intervju Mia Norberg 2016) ovannämnda citat tyder på att organisationen är homogen samt att 

många kvinnor bär ansvaret för mångfaldsprojekt. Vår förståelse är att en bakomliggande orsak 

till homogeniseringen inom organisationen Helsingborgs stad beror på att rekryteringen fastnat 

vid att anställa personer som matchar med redan rådande organisationskultur och normer, precis 
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som Mlekov & Widell (2003, s. 108) skriver är vanligt förekommande. Bland annat vilken 

etnicitet och utländsk bakgrund en person tillhör tycks således fortfarande bidra till exkludering 

istället för inkludering, då Helsingborgs interna organisation i sig inte är mångfaldig eller 

heterogen.  

 

4.2 Finns det marknadsföring som når alla? 
Vi har precis konstaterat att arbetskraften inom Helsingborgs stad är homogen, även om 

respondenterna påstår att de ser mångfald som något väsentligt. I och med att de påstår 

mångfald som viktigt, blir vår uppfattning att de därför inte heller bör ignorera vikten av 

mångkulturell marknadsföring. Vi förstår att skillnaden i synen på bland annat användningen 

samt utvecklingen av mångfald och mångkulturell marknadsföring inom organisationen beror 

på homogeniteten inom organisationen. Kotlers (2016, s. 36 & 277) åsikt är att i den 

mångkulturella värld vi lever i har marknadsförare skäl till att tänka innovativt samt fokusera 

marknadsföringen åt olika typer av kundsegment och det krävs att organisationer tar idéer från 

andra länder. Jörgen (Intervju Jörgen Wahlström 2016) pratar på följande vis om inkluderande 

och mångfald inom kommunikation och marknadsföring riktad mot Helsingborgs invånare: 

 

                      /---/ För Helsingborgs stad är det ju ännu viktigare att hantera mångfald, för den här 

stan, om man jämför med ett företag, anti-diskrimineringslagar /---/, men för 

Helsingborgs stad finns ju en målgrupp...vår målgrupp alla som bor här, eller som vill 

flytta hit /---/ det finns ju spann överallt i en stad...och därför är det ju så viktigt att 

kommunikationen är inkluderande och jämlik (Intervju Jörgen Wahlström 2016). 

 

Jörgen menar alltså att användandet av mångfald är ett sätt att nå ut till alla genom en 

inkluderande och jämlik marknadsföring och kommunikation, men samtidigt nämner Torsten 

(Intervju Torsten Herbertsson 2016), David (Intervju David Bergström 2016) och Åsa (Intervju 

Åsa Åberg 2016) att de i huvudsak endast har svenska språket på sina hemsidor. Våra 

respondenter inom Helsingborgs stad pratar alltså om inkludering, mångfald och jämlikhet i 

kommunikationen, samtidigt som de inte vänder sina hemsidor till invånare som inte har 

svenska som modersmål, vilket automatiskt gör att någon grupp kan känna sig utelämnad. 

Arbetet mot diskriminering främjas alltså inte, vilket gör att alla inte inkluderas. I mångkulturell 

marknadsföring bör, enligt Ballance (2006, s. 54-55), översättning av språk finnas och det är 

även viktigt att unika språkmässiga referenser tas hänsyn till. Åsa (Intervju Åsa Åberg 2016) 

berättar att de aldrig diskuterat ifall Familjen Helsingborgs hemsida har skäl till att finnas på 

andra språk än svenska, men att det visst skulle vara ett sätt att inkludera alla.  
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Vidare ser vi dock att centrala enheten för Helsingborgs stad i flera dokument vi studerat 

marknadsför att kontaktcentret har kunskap i diverse olika språk och även möjlighet till tolk. 

Helsingborgs stads hemsidor har även “lyssna” som alternativ, vilket anpassar informationen 

på hemsidan till svenskspråkiga personer som av någon anledning inte kan läsa. Problematiken 

vi ser i allt detta angående översättning av språk samt “lyssna”-alternativet, är att det fortfarande 

bara är för svensktalande människor som medvetenheten verkar finnas. Även detta kopplar vi 

till rådande motdiskurs kring mångfald som finns i samhället. Trots att ingen av våra 

respondenter i våra samtal talar som att de skulle ha några rasistiska åsikter, eller skulle tycka 

att människor med andra språk bör exkluderas, så förstår vi att de strukturella hierarkier 

Grosfoguel (2016, s. 11) presenterar påverkar arbetet med hemsidor också. Det påverkar bland 

annat vad som prioriteras att lägga arbetstid på, vem som väljs vid rekrytering och översättning 

till andra språk prioriteras inte. Vi ser således tendenser av att våra respondenters fina ord kring 

mångfald blir det Prasad & Mills (1997) nämner som showcase, att bakom mångfaldsarbetet 

råder en skugga av exempelvis kulturella spänningar hos personalen, vilka i sin tur kan bero på 

de strukturella hierarkier härstammade från västvärlden som råder inom organisationer 

(Grosfoguel 2016, s. 10-11). Homogeniteten inom organisationen ser vi bidrar till att arbetet 

med att inkludera alla försvåras. 

 

Respondenterna talar alltså om mångfald som viktigt och positivt, men ändå är 

marknadsförings- och kommunikationsmaterialet ofta snävt och “missar” vissa typer av 

invånare. Beror detta på en känslighet att vissa invånare inte ser mångfald som positivt och att 

organisationen därför inte vågar satsa på mångfaldigt budskap? Eller kanske beror det på att 

organisationen i sig praktiskt taget arbetar snävt på grund av homogenitet och omedvetna 

hierarkiska strukturer som präglar samhället och personers tankesätt? 

 

4.2.1 Helsingborg 2035 - staden för alla? 

Jörgen (Intervju Jörgen Wahlström 2016), David (Intervju David Wahlström 2016) och Mia 

(Intervju Mia Norberg 2016) pratar om Helsingborg som den “gemensamma staden”, som de 

förklarar ingår i visionen för Helsingborgs stad, “Helsingborg 2035”. Här förstår vi att 

kommunen vill marknadsföra sig och framstå som en stad där alla ska få bo och trivas. Utifrån 

vår teori ser vi att mångkulturell marknadsföring skulle vara ett lämpligt sätt att arbeta utifrån, 

i syfte att lyckas leva upp till visionen och frågan blir då huruvida de faktiskt lyckas med detta? 

Wilkinson & Cheng (1999, s. 108), skriver att marknadsföring i ett mångkulturellt samhälle bör 

riktas åt alla och liknande skriver Ballance (2006, s. 54-55), nämligen att exempelvis 
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marknadsundersökning och kulturell anpassning måste existera i mångkulturell marknadsföring 

för att tilltala alla. Med marknadsundersökning menas bland annat vikten av att sätta sig in i 

åskådarens situation och kulturell anpassning innebär förmågan att använda kulturellt lämpliga 

kommunikationstekniker (ibid. s. 54-55).  

 

Vid närmare åskådan i katalogen om Helsingborgs stads vision ser vi dock inte mycket vad 

gäller mångfald i bild. Samtliga bilder är på människor med vad liknar svenskt ursprung och 

alla är i ungefär samma ålder. Vi finner en missmatch i text och bild då texten beskriver de stora 

målen för visionen “Helsingborg 2035”, medan bilderna ofta är ensidiga och inte fångar oss 

med liknande budskap som textens, som bilden nedan visar. 

 

Bild 3. 

Vår uppfattning är således att det lätt blir så att textens 

innehåll visar på mångfald, medan bildernas budskap 

inte gör det. Detta gör att den mångfald respondenterna 

pratat om är så viktig, upplever vi inte kommuniceras ut 

i bild via deras kanaler. Forskning menar att det är 

viktigt med kommunikation och symbolik som matchar 

varandra. Detta stöder vi genom Ballance (2006, s. 54-

55) som i samband med mångkulturell marknadsföring 

diskuterar vikten av att kunna använda tekniker inom 

kommunikation och symbolik på ett lämpligt vis, som 

anpassas till olika kulturer. Vi märker att detta arbetssätt 

beaktas först i samband med verktyget storytelling, 

vilket vi kommer diskutera i ett senare skede. I övrig 

marknadsföring från Helsingborgs stad ser vi istället att detta arbete är utmanande, vilket leder 

till att visionen om att visa Helsingborg som en inkluderande stad förblir en vision, inte en 

verklighet. Det blir tydligt att det är svårt att lyckas marknadsföra diskursen om mångfald som 

om den vore en självklarhet, vilken respondenterna talat om. Det vi istället ser även här är den 

skuggan av mångfald vi tidigare diskuterat och det blir än mer tydligt hur Helsingborgs stad 

använder mångfald som ett showcase. Organisationen vill, som Prasad & Mills (1997, s. 12 

&14) förklarar, visa ett mångfaldigt budskap, mycket av Helsingborgs stads vision handlar om 

just detta. Men budskapet fastnar i orden om det och de lyckas inte leverera detsamma i bilder. 

Liksom Prasad & Mills (1997, s. 15-16) också fortsättningsvis säger, så finns starka normer och 
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värderingar som styr arbetet i en riktning som inte stämmer överens med det organisationen 

egentligen påstår sig vilja stå för.   

 

4.2.2 ”Olustigt att prata mångfald och marknadsföring samtidigt” 

Vi har tidigare nämnt att det inte finns mycket forskning kring effekten av mångkulturell 

marknadsföring på de som har annorlunda kultur än den västerländska, men inte heller på hur 

de västerländska tar åt sig marknadsföring som inte längre riktas till dem (Johnson et al. 2010, 

s. 201). Därför förstår vi att mångfald kan uppfattas som något svårt, dock menar Johnson et al. 

(2010, s. 201-202) att mångkulturell marknadsföring trots allt är fördelaktig, då den ofta lockar 

till sig exempelvis vita människor trots att de inte representeras i reklamen, vilket visar att 

fördomsfria människor ser mångkultur som något positivt. I teorin har vi beskrivit 

problematiken kring att forskare i samband med mångkulturell marknadsföring tenderar 

kategorisera människor på ett sätt som Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) presenterar som 

något som kan skapa diskriminering. I detta fall gör Johnson et al. (2010) det då de uttrycker 

människor som “vita”. Vi förstår att även om mångkulturell marknadsföring strävar efter att 

uppmuntra marknadsförare till strategier som medför inkludering, så kan den också bidra till 

att diskriminering samt underordnade kategorier istället upprätthålls. 

 

Emma (Intervju Emma Håkansson 2016) pratar om just dessa svårigheter som finns kopplade 

till mångfald i marknadsföring och säger att då Helsingborgs stad marknadsförs och 

kommuniceras ut är det vissa saker som prioriteras. Hon säger att mångfald inte är högst upp i 

pyramiden i Visit Helsingborgs marknadsföring, utan snarare vackra bilder på Helsingborg. 

Emma fortsätter: 

                      Att prata mångfald och marknadsföring samtidigt känns olustigt, kan jag tycka /---/ att 

vi sätter upp regnbågsflaggor betyder ju inte att vi är HBTQ-vänliga. Alltså vi har ju 

inte ändrat någon norm, eller vi har ju inte ändrat vilka vi är…sen säger jag inte att vi 

inte är HBTQ-vänliga (Intervju Emma Håkansson 2016). 

 

Ur Emmas citat belyses att det är utmanande att sammanfläta mångkulturell marknadsföring 

och mångfald, eftersom en marknadsföring som spelar på mångfaldiga motiv inte behöver 

betyda att samhället i sig ter sig mångfaldigt och normkritiskt. Johnson et al. (2010, s. 189) 

samt Rudolph et al. (2012, s. 29) styrker att mångkulturell marknadsföring är ett utmanande 

arbete på grund av att olika kulturer skiljer sig vad gäller politik, ekonomi och kulturella system 

och således uppskattar människor olika typer av marknadsföring. Som vi också poängterat 

tidigare kan mångfald i marknadsföring vara en utmaning då alla människor som tar del av 

marknadsföringen inte har samma åsikter. Ovan analys leder till att vi förstår osäkerheten kring 
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användandet av mångfaldiga attribut. Av vissa invånare tas det exempelvis emot positivt och 

det kan få fler att känna sig inkluderade och tilltalade, andra känner sig istället utpekade och en 

tredje kanske anser att det ändå inte spelar någon roll då marknadsföring i sig inte betyder något 

gentemot samhällets inpräglade normer.  

 

4.3 Dialog framför monolog för att främja relationer 
Enligt våra respondenter arbetar Helsingborgs stad med kommunikation och marknadsföring åt 

invånarna på flera olika vis och det finns en uppsjö av olika kommunikationskanaler. 

Respondenterna nämner sociala medier som en kanal i form av bland annat Instagram, 

Facebook, Youtube och bloggar. De nämner även att det finns en del traditionell 

marknadsföring genom till exempel annonsering i tidningar, på bussar, reklamskyltar i staden 

samt marknadsföring på olika hemsidor. Det vi lagt märke till i samtliga intervjuer är att det 

finns ett starkt fokus på att använda stadens olika invånare för att dels skapa kommunikation 

via dem, men också för att stärka relationen till dem. Jörgen (Intervju Jörgen Wahlström 2016) 

talar om så kallad medborgardialog som ett sätt att kommunicera och att det kan handla om 

exempelvis ett nybygge i ett bostadsområde. Då tar kommunen kontakt med människor som 

bor i området för att ta in synpunkter och åsikter samt nå ut med informationen (Intervju Jörgen 

Wahlström 2016). Detta resonemang är relevant för vårt syfte och frågeställning, vilka handlar 

om att undersöka på vilket sätt mångfald används i marknadsföring och om det bidrar till att 

just bygga relationer med invånarna. Även David tar upp liknande angående kommunikation 

med ambitionen att skapa en relation och säger: ”Vi försöker ju ta det från information till mer 

kommunikation i alla fall, så att vi har en dialog med målgruppen i någon form” (Intervju 

David Bergström 2016). 

 

Detta sätt att marknadsföra och kommunicera kallas i teorin för relationsmarknadsföring. Åsa 

säger: ”Marknadsföring har ju ändrats lite för att man märker det så fort, det bygger mycket 

mer på relationsmarknadsföring idag än vad det gjorde förut” (Intervju Åsa Åberg 2016). Ett 

flertal forskare skriver om denna strategi och Grönroos (2008, s. 42) förklarar det som en 

marknadsföring där relationen mellan kund och företag står i fokus. Peng & Wang (2006, s. 25) 

menar att det handlar om byggandet av långvariga relationer där producent och kund inte är 

isolerade ifrån varandra. Emma (Intervju Emma Håkansson 2016) förklarar att en del av 

marknadsföringens syfte är att öka attraktionskraften för staden då Helsingborgs kommun hela 

tiden strävar efter att växa och få människor att vilja besöka, leva, bo, arbeta och starta företag 

där. När vi talar om hur marknadsföringen ska se ut för att kunna leva upp till det säger hon: 
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                      Vi måste ha med alla sköna människor, för det är en del av Helsingborgs 

attraktionskraft, att det är en skön livsstil och en kontinental 

atmosfär…livskvalitet…och ett härligt ställe att leva och bo på. /---/ Människorna gör 

ju platsen väldigt mycket och det är de som ska ta hand om besökarna när de är här, 

de som jobbar på företagen här och som finns i stan (Intervju Emma Håkansson 2016). 

 

Att använda människor i marknadsföringen menar Grönroos (2008) är ett sätt för företag att få 

värdefull information om vad som är värt att satsa på för att få lojala kunder. Vi förstår därför 

att det kan vara positivt för Helsingborgs stad att använda sig av medborgardialog och beakta 

invånarnas synpunkter och önskningar för att kunna utveckla staden på ett, av invånarna, 

uppskattat och framgångsrikt sätt. Med tanke på det Emma (Intervju Emma Håkansson 2016) i 

ovan citat säger ihop med det Grönroos (2008) menar, ser vi en motsägelsefullhet när vi gör en 

bild- och textanalys av Visit Helsingborgs hemsida och sociala medier. Där finns knappt bilder 

på människor över huvud taget och om det finns människor är det endast opersonliga bilder 

som inte representerar Helsingborgs invånare så som Emma lyfter fram att hon tycker är viktigt. 

Vi ser heller ingen typ av medborgardialog där, utan endast traditionella bilder av olika vackra 

platser i staden. Således visar sig igen det Prasad & Mills (1997) nämner showcase, vi ser alltså 

tendenser av att respondenterna talar gott om mångfald, människor och medborgardialog, men 

det verkar svårt att faktiskt få till stånd i marknadsföringsmaterialet.  

 

David (Intervju David Bergström 2016) förklarar att socialförvaltningens kommunikation utåt 

bör vara inriktad på att stärka förvaltningens rykte för att få människor att vilja vända sig till 

dem innan de sociala problemen gått för långt. En kommunikationsväg för detta är 

socialförvaltningens egen hemsida/blogg som kallas för “öppnasoc” (www.oppnasoc.se). Där 

ser vi att det finns en strävan att lyfta mångfald genom relationsmarknadsföring, kombinerat 

med verktyget storytelling, vilket vi presenterat i vårt teoretiska kapitel. Som vi nämnt tidigare 

består enligt Rönnqvist (2008, s. 10-11) mångfald av både primära och sekundära dimensioner 

och den mångfald David (Intervju David Bergström 2016) pekar på att lyfta fram på “öppnasoc” 

när vi diskuterar relationsmarknadsföring och storytelling med honom, hör till de sekundära 

dimensionerna. Genom videoklipp och text inom storytellingen vill han lyfta fram tidigare 

brukares perspektiv och goda upplevelser av socialtjänstens arbete, för att andra människor med 

liknande problem ska våga vända sig dit. Förutom publicerade videoklipp med olika brukares 

livsberättelser, finner vi även videoklipp på exempelvis barn som behöver en ny stödfamilj samt 

unga romer där deras livssituation får komma fram. Här ser vi dock en intressant problematik i 
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att dessa kategorier av människor endast syns i dessa sammanhang, som av många uppfattas 

som negativt. Vi återkommer snart till problematiken. 

 

David (Intervju David Bergström 2016) förklarar vidare kommunikationsverktyget storytelling 

som den viktigaste av alla, för just syftet att främja arbetet med goda relationer till socialtjänsten 

och detta bekräftar vi via Mossberg & Nissen Johansen (2006, s. 7) som poängterar storytelling 

som ett relationsbyggande redskap. Vi ser alltså å ena sidan positivt på Davids resonemang 

kring storytelling på “öppnasoc”, att det finns en medvetenhet att lyfta mångfald där, men 

problematiken vi nyss nämnde, är att vi blir uppmärksammade på att den kategorisering som 

Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) lyft fram, faktiskt görs via denna marknadsföring. Dessa 

grupper av människor, exempelvis brukare med sociala problem, föräldralösa barn eller romer, 

ser vi inte lyftas fram i någon annan marknadsföring från Helsingborgs stad än just 

socialförvaltningens. Detta resulterar i en problematik vad rör just normer och kategorisering, 

att dessa människor endast får synas i sammanhanget som rör socialförvaltningen, ett 

sammanhang som i allmänhet förknippas med sociala problem. Det går emot vad våra 

respondenter tidigare sagt, att mångfald är närvarande, positivt och bör finnas i all typ av 

marknadsföringen för staden. David förstår vi är medveten om problematiken i att lyfta upp 

grupper som redan ofta utsetts från kategorisering när han säger:  

 

                       Det blir ju inte heller bra om vi bara använder folk med invandrarbakgrund…då skulle 

det ju antyda att det bara är de som behöver komma hit, men vi försöker spegla 

samhället så gott det går (Intervju David Bergström 2016) .  

 

Problemet, förstår vi, handlar således inte om att socialförvaltningens kommunikation ser ut 

såhär, utan snarare att resten av Helsingborgs stads kommunikation och marknadsföring inte 

lyfter dessa sekundära dimensioner av mångfald på samma sätt. Förklaringen att Helsingborgs 

stad inte gör detta kopplar vi till strukturer vi presenterat via Grosfoguel (2016) samt de los 

Reyes (2001). Dessa strukturer förstår vi har effekten att vissa kategorier och dimensioner av 

mångfald inte är värda att representera platsen Helsingborg.  

 

4.3.1 “Det allra vackraste, det som definierar staden” 

En del av stadens kommunikation handlar om att locka besökare. Emma (Intervju Emma 

Håkansson 2016) förklarar att konkurrensen i resebranschen är stenhård och det gäller att 

verkligen hitta det hon nämner som “Triggers” och “Catchers”, för att locka människor till 

staden. Berry (2002, s. 63) menar att relationsmarknadsföring kan vara ett effektivt sätt för 
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företag att differentiera sig på och genom ”Service Augmentation” erbjuda något extra. ”Core 

Service” är ytterligare ett sätt arbeta med relationsmarknadsföring, det vill säga att 

kommunicera ut kärnan, något som lockar över tid, i erbjudandet (ibid. s. 63). När Emma 

(Intervju Emma Håkansson 2016) pratar om hennes verksamhets marknadsföring förstår vi att 

hon är väl medveten om just ”Service Augmentation” och ”Core Service”. Emmas (Intervju 

Emma Håkansson 2016) fokus i marknadsföringen är att visa det absolut vackraste av 

Helsingborg, det som hon anser är det där lilla extra, kärnan och det som differentierar staden. 

Hon förklarar att det som därför oftast visas i deras bilder och kommunikation är bilder från 

Norr, på havet, vackra platser som Sofiero och byggnaden Kärnan i stadens centrum. För att 

koppla till vårt syfte kring hur Helsingborgs stad marknadsför sig ser vi att vad gäller 

marknadsföring av platser tenderar det kommuniceras ut en smal bild av Helsingborg. På 

kommande bild ser vi ett tydligt exempel av just “Core Service”, att Helsingborgs norra del 

med sundet och hamnen visas (www.visithelsingborg.com).  

Bild 4. 

 

Följden av detta, upplever vi, blir att vi inte kan se någon mångfald i form av platser. Detta 

förstår vi att Anna (Intervju Anna Palm 2016) håller med om när hon ifrågasätter 

resonemanget att just Helsingborgs norra delar är stadens själ och kärnvärde. Hon menar att 

det kan te sig märkligt att inte ifrågasätta att andra platser också skulle kunna vara 

Helsingborgs själ. I vårt metodkapitel har vi presenterat en tabell med några variabler 

demografisk fakta över Helsingborgs två stadsdelar Norr och Söder. Ur den går det läsa att 

Söder har en större befolkningsmängd totalt, andelen med utländsk bakgrund av dessa är 

betydligt högre på Söder än Norr, andelen med eftergymnasial utbildning är lägre på Söder 

och likaså medelinkomsten är lägre på Söder än Norr. I och med att läget ser ut såhär ställer vi 

oss frågan om det är en slump att den delen som väljs att lyftas fram i marknadsföring är just 

Norr. Våra respondenter har tidigare sagt att mångfald bör finnas i marknadsföring och då 

borde Söder också få representeras i bilder. Sannolikt är organisationens val av bilder och 
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platser som får representera Helsingborg utåt påverkat av samma mekanismer vi tidigare 

beskrivit. Ur den negativa diskursen av mångfald vi diskuterat genom Grosfoguel (2016) och 

Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007), kommer strukturer som säger att exempelvis människor 

med utländsk bakgrund står lägre i hierarki än svensk-födda. Troligen påverkar dessa 

strukturer alltså utformningen av marknadsföring då vi så tydligt ser att delen av staden med 

lägre socioekonomiska faktorer och hög andel människor med utländsk bakgrund inte får 

synas.   

 

4.3.2 Att välja vad som ska lyftas fram i marknadsföringen 

När vi talar om relationsmarknadsföring och dess syfte att utveckla relationer med människor 

blir det relevant att diskutera mångfald. Som vi tidigare nämnt finns ett flertal forskare, 

exempelvis Kotler (2016) och Wilkinson & Cheng (1999) som betonar vikten av mångkultur i 

marknadsföring för att lyckas bygga relationer med hela bredden av människor och öka chansen 

för att alla ska kunna identifiera sig med aktuellt varumärke. Jörgen säger: 

 

Men vi vill jobba ännu mer med det här med till exempel foto, om vi snackar 

kommunikation då. Dels det här att låta alla komma till tals och synas då vi är 

intresserade av alla människor, för det är de som är staden (Intervju Jörgen Wahlström 

2016). 

 

I samband med citatet ovan ser vi alltså att det finns en medvetenhet från Jörgens sida om att 

en förändring måste ske, medan Emma (Intervju Emma Håkansson 2016) fortfarande verkar 

lägga vikt vid att visa vackra platser. Är det då de vackra platserna i stadens norra delar eller är 

det alla människor som definierar staden? Anna säger: 

 

 
Jag reagerade ju på det i början, när vi satt med bilder och såna grejer…om man nu 

inte pratar platsen utan människorna, då reagerade jag ju på att det kändes som det 

inte fanns ett särskilt aktivt tänk i bildval och så (Intervju Anna Palm 2016). 

 

Samtidigt som hon tar upp detta poängterar hon att Helsingborgs stad inte använder särskilt 

mycket människor i sina bilder och att det inte finns mycket mångfald i Helsingborgs stads 

bildbank. Detta pratar alltså även Jörgen (Intervju Jörgen Wahlström 2016) om och förklarar  
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Bild 5. 

att det tidigare varit ganska lite mångfald bland existerande 

bilder, exempelvis domineras bilderna av traditionell 

kärnfamilj, medelålders vita män och kvinnor som tittar lite 

beundrande på män. Detta förstår vi som något problematiskt 

då det, med stöd av Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007, s. 

30-31) kan leda till att människor som inte identifierar sig med 

dessa normer känner sig diskriminerade. De los Reyes (2001, 

s. 113) skriver att rådande diskurs och tolkningsföreträde 

bidrar till upprätthållande av normer. Därav ser vi också problem med användandet av dessa 

normativa bilder då de bidrar till att upprätthålla synen att exempelvis kärnfamiljen med en 

mamma, pappa och barn skulle vara det enda rätta, precis som bilden till vänster indikerar. 

 

När vi själva analyserar marknadsföringsmaterial från Helsingborgs stad, vilket vi behöver göra 

för att lyckas besvara vår frågeställning kring vilken diskurs av mångfald som marknadsförs ut, 

ser vi att trots att många bilder i bildbanken skulle ha bytts ut, så märks inte det. Bilderna är 

fortfarande mycket homogena vad gäller de flesta kategorier som ingår i mångfaldsbegreppet. 

För att exemplifiera detta har vi inte sett en enda bild, av allt material vi analyserat, som 

representerar funktionsnedsättning. Den enda bild som representerar religion är en animerad 

bild av en legoliknande kvinna i slöja, vilket kan tolkas som att hon tillhör annan religion än 

kristendom, som är normen här. Detta skickar ut signaler om att dessa människor inte är värda 

att få representera Helsingborgs stad. Här ser vi således ytterligare exempel på hur en negativ 

mångfaldsdiskurs styr vilken plats olika kategorier får. Grosfoguel (2016, s. 10) förklarar att 

rasism handlar om att människan ser sin egen grupp, vad gäller exempelvis religion, överordnad 

en annan grupp. Dessa tendenser ser vi alltså framträda i och med att den enda bilden av en 

kvinna i slöja är en animerad legogubbe. En nyckel för att lyckas utveckla användandet av 

mångfald, som bland annat Jörgen verkar tycka behövs, i marknadsföringen verkar vara 

storytelling. 

 

4.4 “Låt helsingborgarna få stiga fram och berätta vad de gjort” 
Vi går nu djupare in på storytelling, som vi tidigare analyserat en del kring. Storytelling förstår 

vi som ett praktiskt exempel på ett verktyg Helsingborgs stad arbetar med inom marknadsföring 

och mångfald, således ett svar på vår första frågeställning. Begreppet förstår vi vidare har ett 

starkt samband med både relationsmarknadsföring och inkludering, därför väljer vi att gå lite 
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djupare in på vad det innebär. Jörgen (Intervju Jörgen Wahlström 2016) förklarar att storytelling 

används i arbetet med Helsingborgs stads framtidsvision “Helsingborg 2035”: 

 

När vi kör med storytelling nu och att helsingborgare själva får stiga fram och berätta 

vad de har gjort, deras drömmar och vad de har förverkligat, det är klassiskt, alltså att 

det ska inspirera andra. /---/ Det där ju inte bara vi i Helsingborgs stad, det är många 

som håller på med storytelling. /---/ Vi letar upp personer som gör något för den 

gemensamma staden, om vi ska prata mångfald, alltså en stad för alla, där alla får vara 

med, allas lika möjligheter, det är ju ett av visionsområdena (Intervju Jörgen 

Wahlström 2016). 

 

Jörgen nämner alltså att storytelling bygger på att få fram en gemenskap, om en stad som ska 

vara till för alla, vilket vi stödjer av vad Mossberg & Nissen Johansen (2006, s. 26) är inne på 

då de menar att storytelling inkluderar många, genom att det skapar relationer oavsett 

exempelvis ålder, utbildning eller yrke. Här ser vi dock igen hur forskare tenderar vara snäva 

och endast lyfta fram vissa kategorier. 

 

Storytelling är alltså ett verktyg med syfte att skapa relationer mellan ett företag och dess kunder 

och storytelling i praktiken är en organisations verkliga berättelser om vad den står för och hur 

organisationen kommunicerar ut historierna (Mossberg & Nissen Johansen 2006, s. 7). Detta 

kopplar vi till vår frågeställning ett samt vårt syfte, att det genom storytelling är möjligt att 

försöka lyfta ett mångfaldigt budskap i syfte att skapa bättre relationer med invånarna. Det 

handlar då om att plocka ut verkliga, unika samt individuella historier från mångfalden av 

invånarna i staden som en del i deras marknadsföring, historier som främjar uppbyggandet av 

relationer till ett brett spektra av invånare och som visar på mångfald. Men som vi tidigare 

nämnt är invånare i en stad olika, frågan är således om Helsingborgs stad använder 

storytellingen på det viset att faktiskt alla får lyftas fram, och hur ska en stad kunna hantera att 

vissa invånare kanske inte uppskattar storytellingens poäng med att lyfta upp mångfald?  

 

4.4.1 En berättelse som når dig digitalt och enkelt 

Mia (Intervju Mia Norberg 2016) pratar om storytelling som en typ av kommunikation som 

handlar om öppna möten där människor får berätta sin berättelse, exempelvis genom att lägga 

ut filmer på internet och sedan få reaktioner på dem. Detta stöder vi av Fog et al. (2010, s. 188), 

som menar att digitaliseringen gör det enkelt att dela en individuell berättelse i storytelling. 

Mossberg & Nissen Johansen (2006, s. 19 & 21) skriver att via datorer kan marknadsförare 

kommunicera värden som attraherar och berör på ett emotionellt plan och det främjar 

gemenskap. På Helsingborgs stads Facebooksida (www.facebook.com/Helsingborgsstad) kan 
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vi se att det delas videoklipp och unika personliga historier som tyder på att viss mångfald lyfts 

upp. Allmän information exempelvis angående trafikändringar eller stormvarningar 

kommuniceras också ut till invånarna, en medborgardialog främjas. Vi lägger också märke till 

att exempelvis HBTQ-evenemang uppmärksammas (www.facebook.com/Helsingborgsstad), 

något vi uppfattar tyder på att Helsingborgs stad via Facebooksidan strävar efter att visa hänsyn 

till normbrytande människor.  

 

Via bloggen (www.helsingborg2035.se) används också storytelling och när vi gör en analys av 

den ser vi att det lyfts aktiviteter och människor som på olika vis driver stadens utveckling mot 

visionen om Helsingborg som en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserande 

stad. Frågan är om blogginläggen inkluderar mångfaldens olika kategorier eller om det här 

också blir snävt? Vi hittar bland annat inlägg som handlar om hur människor med olika 

ålderskategorier samt etnicitetsbakgrund trivs i staden. Bloggen tar alltså endast upp viss 

mångfald av människor. Av de kategorier som Eriksson-Zetterquist & Styhre (2007) tar upp 

representeras kön, ålder och etnicitet, alltså samma kategorier som vi konstaterat oftast väljs att 

lyftas fram.  

 

Emma (Intervju Emma Håkansson 2016) verkar också anse storytelling som ett framgångsrikt 

verktyg, eftersom hon säger att folk litar mer på en främmande privatpersons åsikt om en 

destination, än att läsa klassisk marknadsföring som till exempel en annons. Storytelling kan 

alltså användas i marknadsföring, den bygger mycket på känslor i kommuniceringen av 

budskap, och på så vis kan sedan individer identifiera sig med värderingen (Mossberg & Nissen 

Johansen 2006, s. 7). Det intressanta är dock att Visit Helsingborg inte använder sig av 

storytelling, trots att Emma (Intervju Emma Håkansson 2016) nämnt att storytelling är 

väsentligt för marknadsföring av en plats. När vi studerat Visit Helsingborgs olika 

kommunikationskanaler i form av sociala medier samt kataloger, finner vi snarare allmän 

information, fakta och fotografier av utvalda platser i Helsingborg.  

 

Som mottagare uppfattar vi alltså att respondenterna verkar se storytelling som ett användbart 

verktyg, men att alla inte arbetar med det. Då storytellingen används kommuniceras inte 

mångfaldsbiten ut konsekvent och det satsas heller inte på alla de olika kategorier av mångfald 

som finns. Är detta medvetet eller snarare omedvetet och kopplat till det Grosfoguel (2016) 

skriver om angående strukturella hierarkier som präglat det västerländska samhället så länge?  
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser som ovan teoretiska ram samt analys leder oss 

fram till. Först för vi en diskussion kring den problematik vi funnit rörande mångfald i 

marknadsföring och sedan besvarar vi kortfattat respektive frågeställning. 

 

5.1 Diskussion  
Våra respondenter menar att mångfald har betydelse för att marknadsföra en plats, men vi har 

märkt att det finns skillnader i vilken vikt och prioritering användandet av mångfald får i 

marknadsföring. Syftet med att använda mångfald är, enligt respondenterna, att 

marknadsföringen ska inkludera, tilltala och nå det breda spektra av invånare som bor i staden. 

Eftersom samtliga invånare i en stad inte är präglade av en och samma diskurs kring mångfald, 

som vi presenterat både i inledningen och i diskurser kring mångfald, ser vi en problematik i 

att vissa har olika åsikter vad gäller detta och således kanske inte tilltalas av marknadsföring 

med mångfaldiga attribut. Precis som invånare kan dela åsikter kring mångfald, förstår vi att 

fallet kan vara lika hos anställda inom en organisation, vilket också försvårar arbetet med 

användandet av mångfaldiga attribut i marknadsföring.  

 

De verktyg vi genom intervjuer och teoretiska resonemang har förstått att organisationen 

Helsingborgs stad använder sig av för att försöka skapa marknadsföring som ska inkludera och 

nå invånarna är mångkulturell marknadsföring, relationsmarknadsföring och storytelling. 

Respondenterna har pratat om HBTQ och genom bild- och textanalys har vi sett att exempelvis 

HBTQ-evenemang uppmärksammas. Utöver detta ser vi dock inte mycket mångfald i 

marknadsföring och bildval och vi ser dessutom en stor problematik i hur organisationen väljer 

att framställa kategorier som traditionellt har setts som underordnade. Den enda bilden av en 

kvinna i slöja till exempel, vilket kan symbolisera en annan religion än Sveriges normativa 

kristendom, är en tecknad legogubbe. Enda gången vi sett romer synas i bild är på 

socialtjänstens hemsida. Båda dessa exempel framställer dessa kategorier av människor på ett 

förnedrande sätt eller i ett sammanhang som av allmänheten ofta uppfattas som negativt. Vi har 

också genom vår bild- och textanalys sett att det är en mycket smal bild av staden Helsingborg 

som får synas i bilder. Det är alltid stadens norra del som får representera staden, trots att staden 

har fler delar.  
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Vår förståelse är att organisationen Helsingborgs stad inte har direkt rasistiska åsikter eller 

avsiktligt undviker att visa upp vissa kategorier av människor, eller att det är på grund av lägre 

socioekonomiska faktorer som stadsdelen Söder inte visas upp. Vi ser snarare att det dels kan 

bero på strukturella hierarkier som omedvetet påverkar vad som väljs att lyfats fram i 

marknadsföring och kommunikation, dels på att organisationen i sig är homogen. 

Respondenterna har pratat om vikten av mångfaldig arbetskraft och att rekryteringsprocessen 

bör förbättras med målet att få en heterogen arbetskraft, men trots detta tycks organisationen 

vara präglad av inbyggda strukturella hierarkier som härstammar ur en negativ diskurs av 

mångfald, vilken vi presenterat genom exempelvis Grosfoguel (2016). Det verkar finnas en 

tendens av att anställa personal inom normen, vilket vi har vi förstått utifrån teorin av Mlekov 

& Widell (2003), som menar att det är vanligt att organisationer söker personal som matchar 

det organisationen har innan, vilket förstärker homogeniteten. Eftersom alla respondenter talat 

om mångfald som något positivt och vi sedan inte sett det kommuniceras och marknadsföras 

ut, upplever vi att mångfald används som ett showcase i fallet för Helsingborgs stad. Fina ord 

om mångfald används och det påstås att det genom mångfald i marknadsföring ska skapas goda 

relationer med invånarna, men vi upplever dels att de inte vågar göra det, dels att de omedvetet 

är påverkade av strukturer i samhället. De fina orden om mångfald blir således bara tomma och 

meningslösa. 

 

För att återkoppla till vårt syfte, vilket är att undersöka mångfaldens betydelse för en plats 

marknadsföring åt invånare, har vi förstått att användandet av mångfald har betydelse och kan 

bidra till att skapa relationer. Men det finns stora svårigheter i att använda det på grund av 

rådande strukturer som präglar både organisationen internt och mottagarna av 

marknadsföringen, samt att marknadsföringen kan förstärka normer och stereotyper istället för 

att inkludera, vilket är ambitionen. Homogena arbetsplatser gör det också svårare att nå ut med 

mångfald i syfte att skapa relationer. 

 

5.2 Slutsatser 

5.2.1 Om mångfald används i Helsingborgs stads marknadsföring, i så fall hur och 

varför? 

Helsingborgs stad använder sig av mångfald i sin marknadsföring, dock på ett bristfälligt sätt. 

Genom verktygen mångkulturell marknadsföring, relationsmarknadsföring och storytelling 

lyfts således viss mångfald upp. Vi ser tendenser av att vissa kategorier endast får synas i 

negativa sammanhang eller på ett förnedrande vis. Vi noterar att samtliga respondenter talar om 
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mångfald som positivt, men på ett varierande sätt. De påstår att mångfald i marknadsföring är 

viktigt i syfte att inkludera och bygga relationer med invånarna, men i praktiken ser vi inte 

mycket av det varken i bild eller text. Vi ser en koppling till samhälleliga strukturer som 

underordnar vissa kategorier och förstår att dessa påverkar organisationens mångfaldsarbete i 

samband med marknadsföring. Vi har förstått att även den interna arbetskraften och rekrytering 

fungerar som en kommunikation ut mot invånarna och att om inte den är mångfaldig, blir det 

svårt att kommunicera ut ett budskap om mångfald som viktigt. Den interna arbetskraften i 

dagsläget är homogen vad gäller Helsingborgs stad och det verkar som att det främst rekryteras 

människor som redan följer rådande normer och då främjas inte trovärdigheten i att 

marknadsföra ut mångfald som viktigt och inkluderande. 

 

5.2.2 Vilken diskurs av mångfald marknadsförs ut via bild och text? Varför? 

Sammantaget ser vi att de varierande diskurserna kring mångfald leder till att organisationer 

med ambitionen att marknadsföra och kommunicera ut mångfalden som positiv och närvarande, 

har ett utmanande arbete framför sig. Det blir svårt att lyckas få alla kategorier av människor 

representerade, då vissa människor är för mångfald medan andra är emot, detta både inom 

organisationer och bland invånare. Det som syns i bild är mestadels kärnfamiljer, heterosexuella 

par, människor med svensk bakgrund samt norra delen av Helsingborg. Bilderna är alltså inte 

mångfaldiga, vilket tyder att den diskurs av mångfald som nås ut via bild är snarare negativ och 

exkluderande än positiv, inkluderande och relationsfrämjande. Däremot är texterna i 

marknadsförings- och kommunikationsmaterialen ofta liknande som det respondenterna talat 

om, alltså att dynamik, mångfald och olikhet är något som främjar en plats, det vill säga en 

positiv syn på mångfald. Vi har därför talat om en missmatch i bild och text vad gäller 

Helsingborgs stad. Detta ser vi beror på en blandning av en rädsla att använda bilder som inte 

tas emot positivt av alla, men också på grund av rädsla för att stereotypisera och förstärka 

normer. En tredje anledning förklarar vi genom att det finns inbyggda hierarkiska strukturer 

som omedvetet påverkar valet av vad som får lyftas fram i bilder. 
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7.  Bilaga  

Intervjuguide 

Inledningsfas 

 Godkänner du att vi spelar in intervjun via telefon? 

 Namn, ålder, bakgrund, utbildning? 

 Kan du kort berätta om organisationen du arbetar på och vad ni står för? 

 Vad arbetar du med? Vad har du för arbetsuppgifter? 

Huvudfas 

 

Mångfald, normer 

 

 Beskriv vad mångfald innebär för dig? 

 Beskriv vad mångfald innebär för Helsingborgs stad? 

 Hurdana likheter, kontra skillnader, uppfattar du finns i synen på mångfald vid din 

arbetsplats? 

 Hur ser du på betydelsen av att som organisation uppmana människor till att våga 

bryta normer? 

 

Marknadsföring och kommunikation 

 Hur ser er marknadsföring ut? 

 Vad har ni för annan typ av kommunikation ut till allmänheten? Vilka 

kommunikationskanaler använder ni? 

 Hur viktig är marknadsföring för organisationen ni arbetar i? 

 Beskriv den trend eller det mönster du sett inom marknadsföring medan du arbetat 

med det? 

 Vilka faktorer beaktar ni när ni ska skapa en ny reklamfilm/bild? Vad måste finnas 

med? 

 Använder ni er av mångfald, mångkultur och attribut som avviker från normen i er 

marknadsföring? Om ja, beskriv hur och varför? 

 Vilket är er organisations motiv till att använda mångfald i er marknadsföring? 

 Kan er marknadsföring och kommunikation vara ett verktyg för att skapa relationer 

med allmänheten? 
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 Om er organisation använt sig av mångfald och mångkultur, vilka reaktioner har ni fått 

på detta? Hur upplever du att er marknadsföring tas emot av befolkningen? 

 Hur tror du att er marknadsföring över lag kommer utvecklas i framtiden? 

 På vilket sätt tar er organisation hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna? 

 Vad vill ni förmedla genom de bilder och texter som er organisation visar via era olika 

kanaler? 

 

Avslutningsfas 

 Har du något att tilläga eller något du vill ta tillbaka? Vill du vara anonym? 

 Tack för att vi fick intervjua dig! 

 

 

 

 


