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Sammanfattning 

 

I ett tjänsteföretag är det av stor vikt att alla medarbetare har samma bild av vad företaget står 
för. Företagsledningen bygger upp en vision av hur denna bild, som jag benämner identitet, 
ska se ut. Det gäller sedan att ledningen lyckas sprida bilden till alla medarbetare, så att en 
gemensam identitet kan uppnås. I detta arbete anser jag kommunikation vara ett av de 
viktigaste verktygen. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag kan använda kommunikation för att 
påverka företagets identitet i önskad riktning. 

Jag kommer att studera hur ett företag, och då framför allt hur företagsledningen, med interna 
åtgärder kan påverka identiteten. Jag kommer att utgå från ledningens perspektiv, men för att 
kunna göra detta på bästa sätt kommer jag kommentera hur medarbetarna agerar utifrån det 
ledningen beslutar.  

Utöver en teoretisk studie av hur kommunikation kan användas i företag, har en empirisk 
studie av Scandic/Hilton genomförts. Jag intervjuade personer i ledningsgruppen på Scandic 
Infra City och Hilton Stockholm Slussen för att få deras syn på identitetsförändringen inom 
Scandic och det kommunikativa arbete som lagts ned. 

Genom att kommunicera ut rätt saker och på rätt sätt går det att påverka en organisations 
identitet. Men ledningen måste ge klara direktiv och själva leva upp till det de vill förmedla.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Hotellbranschen påverkas starkt av konjunkturen. Ju bättre det går för samhället desto mer 
pengar har vi att röra oss med och använda på annat än det absolut nödvändigaste, vilket 
gäller såväl företag som privatpersoner. Dessutom påverkas hotellbranschen av andra 
fenomen som vi inte kan förutse så som naturkatastrofer och terrorangrepp. Det råder också 
stor konkurrens på marknaden och fler och fler vill hela tiden vara med och slåss om gästerna. 
Internet är här ett verktyg som hela tiden gör det enklare för nya hotell att marknadsföra sig 
samt underlättar för gästerna att söka olika alternativ. Det är därför nu av större vikt än 
tidigare att differentiera sitt hotell och att skapa en positiv image, för att behålla sina kunder 
och locka till sig nya. 

Men vad menas egentligen med företagets image och identitet? Jag kommer att använda 
begreppet image när jag ska beteckna hur ett företag uppfattas av dess omgivning, det vill 
säga av dess kunder, potentiella kunder och övriga aktörer på marknaden. För ett 
tjänsteföretag kommer imagen bero på vilka produkter företaget har, men också hur tjänsten 
blir utförd. Den bild organisationen har av sig själv kommer jag istället att benämna identitet. 
Beroende på den bild medlemmarna inom organisationen har av vad företaget står för, 
kommer de att utföra tjänsten på olika sätt.  

Scandic är, och har länge varit, det mest kända hotellvarumärket i Norden1. År 2001 blev 
Scandic uppköpt av Hilton Group PLC och året efter integrerades Scandic in i Hilton 
International. Målet var då att behålla alla kunder nöjda med ett ännu större utbud samtidigt 
som Scandic skulle fortsätta att växa och leverera samma höga kvalitet till kunderna. Detta 
gjorde mig intresserad av vad Scandic Infra och Hilton Slussen, som båda tidigare var Scandic 
hotell har gjort för att påverka sin identitet.  

1.2 Frågeställning 

Jag vill se om och i så fall vad Scandic Infras och Hilton Slussens ledning har gjort för att 
påverka identiteten – jag tänker främst på vad och om de gjort något efter Hiltons uppköp av 
Scandic. Om ledningen har arbetat för att förändra identiteten i organisationen, hur har de då 
lagt upp förändringsprocessen och vilket resultat önskade de att uppnå? Har de uppnått 
uppsatt resultat eller arbetar de fortfarande med det? Ledningen har en uppfattning om 
identiteten de vill förmedla. Anser ledningen att de anställdas uppfattning om företaget och 
dess identitet har ändrats efter uppköpet och stämmer denna överens med det ledningen velat 
förmedla? 

                                                 
1 Scandic Hotels: Hiltons förvärv av Scandic fullföljs, 2001-06-11, Dagens Industri 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag kan använda kommunikation för att 
påverka företagets identitet i önskad riktning. 

1.4 Avgränsningar 

Jag kommer att studera hur ett företag, och då framför allt hur företagsledningen, med interna 
åtgärder kan påverka identiteten. I och med detta kommer jag inte att analysera eller 
undersöka den externa marknadsföringen eller företagets image. Jag kommer att utgå från 
ledningens perspektiv, men för att kunna göra detta på bästa sätt kommer jag kommentera hur 
medarbetarna agerar utifrån det ledningen beslutar. Vidare kommer jag att begränsa min 
undersökning till att studera hur ledningen kan påverka identiteten genom medveten 
kommunikation.  
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

Jag kommer i uppsatsen att utföra en teoretisk studie av hur kommunikation kan användas i 
ett företag för att påverka identiteten. För att konkretisera dessa teorier och för att ha något att 
jämföra dem med kommer jag att göra en empirisk studie av två hotell som blev uppköpta av 
en annan hotellkedja. För den empiriska studien kommer jag att intervjua hotelldirektörerna 
på Scandic Infra och personalchefen vid Hilton Slussen för att se hur de velat påverka sin 
identitet.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett företag kan använda kommunikation för att 
påverka företagets identitet i önskad riktning. Anledningen till att jag valde Scandic för min 
empiriska studie är Hiltons uppköp av Scandic. Scandic var, innan de blev uppköpta, Nordens 
mest kända hotell varumärke och hade en viss identitet och image. Detta väckte mitt intresse - 
att se om och i så fall hur Scandics ledning har arbetat med sin identitet och vilka interna 
aktioner gjorde Scandic innan uppköpet. Jag bestämde sig för att undersöka två hotell – 
Scandic Infra, som under ett år gick under namnet Hilton, och Hilton Slussen, som tidigare 
var ett Scandic hotell. Detta eftersom jag tyckte det verkade spännande att se hur de jämfört 
med varandra lade upp processen. Dessutom har jag själv arbetat en del inom Scandic vilket 
gör att jag har en hel del förförståelse av hur arbetet inom hotellbranschen bedrivs. 

2.2 Undersökningens genomförande 

Jag kommer i uppsatsen att använda mig av både primärdata och sekundärdata. Den 
sekundära datan består främst av etablerade teorier inom tjänstemarknadsföringsområdet och 
kulturforskningen, men jag har även använt mig av externa informationskällor från Scandic 
och Hilton. Jag är medveten att företagsinformation ofta är lite förskönade och undanhåller 
mindre positiv fakta. Förutom detta är jag medveten om att ett par av de teorier och författare 
jag tagit i anspråk är något äldre. Jag anser trots detta att de fortfarande är relevanta och en del 
senare forskare hänvisar till dessa än idag.  

Primärdata kan samlas in på olika sätt men jag valde att genomföra två intervjuer. Målet med 
dessa var att få fram den intervjuades subjektiva åsikter och tolkningar av den 
förändringsprocess som varit. Jag ville emellertid kunna jämföra de olika personernas åsikter 
om situationen och behövde därför till viss del styra intervjuerna, för att få svar på de för mig 
väsentliga frågorna. Henrik Ljungberg började att arbeta som hotelldirektör på Scandic Infra 
då hotellet återigen blev ett Scandic hotell. Jag är medveten att detta kan ha bidragit till att 
hans svar ser något annorlunda ut än vad de skulle ha gjort om han var med från början 
samtidigt som förändringsprocessen kanske blev enklare för honom. Men jag anser ändå att 
han var bra insatt i hela förändringsprocessen och värderar hans synpunkter lika med de från 
Hilton Slussen.  
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I kapitel fem, som jag valt att kalla intervjuanalys, kommer jag att redovisa de svar jag fått vid 
mina intervjuer under olika ämnesrubriker. Dessa rubriker följer de frågor jag ställt mig om 
Scandic/Hilton. Jag börjar varje avsnitt med att redovisa vad som framkommit av intervjuerna 
och avslutar de sedan med en analys av detta. Analysen baserar jag på tidigare redovisade 
teorier samt de frågeställningar teorierna väckt. Jag har valt att utföra det så för att underlätta 
för läsaren samt att detta skapar minst upprepningar i texten. 

Jag kommer i uppsatsen konstant kalla Scandic Infra City hotell för Scandic Infra och Hilton 
Stockholm Slussen för Hilton Slussen. Detta för att inte förvirra läsaren med många olika 
namn. Jag är medveten att bäggedera varit Scandic samt Hilton hotell, men anser likväl att 
läsaren kommer förstå av sammanhanget vilket jag pratar om. 

2.3 Nyckelbegrepp 

Jag vill i detta kapitel redogöra för de begrepp jag anser vara viktiga för att läsaren ska få en 
grundläggande kunskap om identitetens betydelse för ett tjänsteföretag och de bakomliggande 
faktorer som påverkar identiteten. Vidare kommer jag förklara hur jag ser på en organisations 
kultur och hur jag definierar vissa begrepp. Detta för att läsaren ska kunna förstå min 
utgångspunkt och ta ställning till det han läser utifrån detta.  

2.3.1 Identitet vs Image 

Identiteten är medlemmarnas gemensamma bild av sitt företag och denna bild är nära 
förknippad med vad organisationen gör, det vill säga med dess centrala karaktär. Naturligtvis 
är det svårt att tala om en enskild identitet då en organisation består av en mängd medlemmar 
som alla har ”sin” bild av det gemensamma företaget. I de flesta organisationer finns vissa 
gemensamma uppfattningar om vad organisationen står för och dessa syftar på begreppet 
identitet. Organisationen i sig är ingen person och har därmed inte någon egentlig identitet. 
Begreppet kan dock användas som en metafor, vilken hjälper oss att tala om fenomen inom 
organisationer.2

Ind har en mer grundläggande syn på identiteten. Han menar att identiteten är formad ur 
organisationens historia, dess tro, personlighet hos ledarna, dess etniska och kulturella 
värderingar och dess strategier. En filosofi och en tro ändras inte över en natt och det gör inte 
heller identiteten. Ett företag som genomgår en svår kris, exempelvis uppköp från ett annat 
företag, en inblandning av staten eller en markant nedgång, befinner sig emellertid i en 
annorlunda situation. Här är det enligt Ind bevisat att identiteten kan förändras rätt så 
grundligt.3

En gemensam identitetsbild är viktig ur flera olika synvinklar. Samarbetet inom 
organisationen kommer underlättas om medarbetarna upplever en överordnad tillhörighet och 
identitet, som övervinner skillnader mellan olika grupper som finns inom företaget. 
Identiteten skapar en vi-känsla inom organisationen som helhet. Helhetskänslan påverkar 
också individens syn på sin egen roll inom organisationen och medför att organisationens 

                                                 
2 Alvesson & Björkman 1992:29 
3 Ind 1994:60ff 
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övergripande mål blir viktigare för individens handlingar än om en identitet saknas. För 
företagets ledning innebär detta att den lättare kan föra ut sina strategier i organisationen.4  

Om inte de egna medarbetarna vet vad företaget står för och vart de är på väg, är det omöjligt 
att någon utanför företaget förstår det. Den kritiska punkten är, då företaget ska förmedla en 
gemensam bild externt. Ledningen har en bild av företaget och hur den vill att företaget ska 
uppfattas av kunderna. Denna bild försöker ledningen, genom externa kampanjer, få 
marknaden att ta till sig. Kunder och potentiella kunder bildar sig härefter, en bild av hur de 
tycker att företaget är. Denna kundbild kallas för företagets image. Om medarbetarna inte har 
samma bild som kunderna av vad företaget står för, det vill säga om företagets identitet skiljer 
sig från dess image, uppstår lätt problem. När kunderna möter personalen, kommer deras 
förutfattade bild av företaget inte alls stämma överens med de upplevelser de får i mötet med 
organisationen. Resultatet kan bli att kunderna går därifrån med en negativ inställning och i 
värsta fall inte kommer tillbaka.  

2.3.2 Kultur / Företagskultur 

Begreppen identitet och organisationskultur ligger nära varandra, då båda berör frågor kring 
helhet, tillhörighet och gemensamma föreställningar.5 Vid studerande av en företags identitet 
och hur denna kan påverkas, kommer man oundvikligen in på ämnet kultur. Ordet kultur är ett 
begrepp, som ges olika innebörd beroende på vem som gör definitionen.6  

Organisationskultur kan definieras som den grupp uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis, 
som utgör det mest allmänna, mest acceptabla beteendet i organisationen. Denna kan inte 
väljas eller bestämmas. Enligt Abrahamsson och Björkman uppstår och utvecklas kultur i 
gemenskap.7 Astrid och Geir Kaufmann menar att organisationskulturen kan bidra till att öka 
medarbetarnas identitetskänsla. Ju klarare värderingarna är definierade, desto mer känner sig 
medarbetarna som en del av organisationen. Dessutom skapar kulturen mening och stabilitet 
och förstärker riktlinjerna på arbetet.8  

2.3.2.1 Kulturens funktioner i organisationen 

Abrahamsson och Andersen menar att skillnaden i atmosfären inom organisationen varierar 
från företag till företag, detta på grund av att organisationerna har olika kulturer. En orsak till 
detta är att de består av olika ledare och människor med olika intressen, erfarenheter och 
värderingar. Organisationen är som en individ, det vill säga de är unika. När ett företag har 
stor personalomsättning kan detta leda till turbulens i organisationen. Men tack vare 
organisationens kultur hålls den ofta stabil. Kultur är en konsekvens av människors 
gemenskap och ett resultat av långvarig interaktion mellan människor. Kulturen kan 
observeras men det är inte säkert att de som arbetar i organisationen kan redogöra för hur de 
olika inslagen i organisationens dagliga liv har uppkommit. Organisationer innehåller ofta 

                                                 
4 Alvesson & Björkman 1992:32f 
5 Alvesson & Björkman 1992:29 
6 Alvesson 2002:23  
7 Abrahamsson & Björkman 2000:272f 
8 Kaufmann 1996:316 
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flera kulturer och i en stor organisation är det ofta lätt att observera en dominerande kultur 
och fler subkulturer.9

Schein och Bang är två av de många teoretiker som lägger väldigt stor vikt vid kulturfaktorn 
och menar att formandet och bevarandet av en ändamålsenlig organisationskultur är den 
viktigaste uppgiften för ledningen. Schein säger: ”Det enda viktiga som en ledare gör... är att 
skapa och administrera en kultur... det som gör en ledare till en bra ledare är hans förmåga 
att arbeta med kulturen.”10 Organisationskulturen är en verkande kraft som befrämjar eller 
hämmar dess målrealisering och organisationskulturen förser medlemmarna med ett 
gemensamt språk vilket gör det lättare att etablera samverkan mellan olika yrkesgrupper. 
Historien visar att organisationer även kan gå under vid bristande kulturinstinkter.11

Flaa med flera beskriver tre olika sätt hur ledaren bygger och förändrar en kultur: Han kan 
antingen öppet och uttryckligt gå in för att skapa förändring i mentaliteten vilket sker genom 
vägledning och påverkning. Eller så kan ledaren påverka kulturen mer indirekt. De 
underordnade lägger märke till vad en ledare gör, och genom detta kan ledaren tänka mer 
aktivt på vad han säger och hur han uppträder och på det sättet förändra kulturen. Det tredje 
sättet som beskrivs är den mest långsiktiga formen. Här ändrar ledaren kulturen genom att 
medvetet selektera de anställda annorlunda genom rekrytering, avancemang och 
avskedande.12 Wilson beskriver att när organisationer försöker genomföra kulturella 
förändringar med hjälp av utbildning, regler, föreskrifter, träning med mera så är det inte helt 
säkert att resultatet blir det önskade. Med detta menar han att det inte går att bestämma 
förhållandet mellan inrepeterade beteendemönster och improvisationer.13

2.3.2.2 Hur en kultur uppstår och befästes  

Ofta kan detta spåras tillbaka till den som startade verksamheten, det var denne/dessa som 
anställde de första vilket i sin tur påverkade uppfattningar och värderingar. Dessutom växer 
kulturen ofta utifrån organisationens kontakter med sin omgivning. Nya företag utkämpar en 
kamp för att komma in på marknaden och detta gör de genom att anpassa sig till 
förhållandena i branschen. För att slippa denna kamp kan företag istället för att starta nytt 
köpa upp ett företag som redan är etablerat på marknaden. Förändringar i kulturen är ofta 
resultatet av medvetna val för att anpassa organisationen till nya krav, till exempel genom att 
åstadkomma ny strategi eller nya produkter eller åstadkomma samarbete eller fusion med 
andra organisationer.  

Organisationens kultur påverkar beteendet. Kulturen fyller många funktioner i en 
organisation, bland annat förtydligar den vad som utgör den egna organisationen och en 
annan. Den ger upplevelse av identitet för de anställda inom organisationen. Den håller 
samman organisationen genom att ange passande normer för vad de anställda ska säga och 
göra.14  

                                                 
9 Abrahamsson & Andersen 2000:129ff 
10 Flaa m fl 1998:69 
11 Flaa m fl 1998:72 
12 Flaa m fl 1998:83f 
13 Wilson 2000:114 
14 Abrahamsson & Andersen 2000:139 
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För att klargöra förhållandet mellan organisationens kultur och identitet vill jag här använda 
mig av människan. En människas bild av sig själv utgör hennes identitet. Vad hon anser om 
sig själv påverkas av de normer och värderingar som råder i samhället, det vill säga kulturen. 
Det finns dock även andra faktorer som kan påverka identiteten. Ett konkret exempel: I vårt 
samhälle finns en underliggande värdering att det är fint att vara smal. En fetlagt person 
kommer därmed i sin bild av sig själv, se sig som ful. Om denne man möter en kvinna som 
säger sig anse att det är vackert med feta män, kan hans bild av sig själv förändras till att fet är 
lika med fin. Trots att kulturen talar emot denna värdering, har alltså hans identitet förändrats. 
Jag tror däremot att om värderingen smal är lika med fin kvarstår i samhället, kommer det på 
sikt att vara svårt för min korpulente vän att kvarhålla sin identitetsbild att fet är lika med fin. 

2.3.3 Intern Marknadsföring/ Intern kommunikation 

Intern marknadsföring är tekniken för att påverka företagets kultur så att den fungerar 
synkront med affärsidé, mål och strategi. Inte bara i förändringsprocesser utan i all 
företagsledning är det nödvändigt att hantera företagskulturen. Den är ett av de viktigaste 
instrumenten för att leda företaget. Enligt Kaufmann har företagen alltid påverkat sin kultur 
men detta har kanske inte alltid skett medvetet. Vidare menar han att en företagskultur kan 
påverkas, men att den i ett etablerat företag inte kan vändas totalt. En förändring inom 
kulturen måste också få ta tid eftersom det handlar om långa och komplicerade processer. 
Vidare innehåller kulturen både positiva och negativa komponenter och det är här som intern 
marknadsföringen har sin roll, att ta till vara och odla de positiva dragen och bekämpa de 
negativa. Han tar också vidare upp om vad strategisk marknadsföring är, det vill säga vid 
rekrytering - det gäller att välja rätt människor, ledningsmetoder – viktigt att ha klara mål och 
förmåga att kommunicera dessa mål, personalpolitik – hur man vårdar de anställda som är en 
resurs, utbildningspolitik – att de anställda har möjlighet att växa och utbilda sig.15

Enligt Arnerup är intern marknadsföring alla aktiviteter som kan genomföras för att skapa de 
villkor som motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl internt 
som vid kundkontakter. Vidare menar han att tillämpningen av intern marknadsföring kan 
leda till mer motiverad och bättre informerad personal. Samarbetsviljan och 
samarbetsförmågan kan också utvecklas i och med detta vilket leder till att personalen tar ökat 
ansvar. Dessutom uppstår det en atmosfär på företaget att alla arbetar i samma riktning. Det är 
emellertid viktigt att komma ihåg att de flesta åtgärder som vidtas inom ramen för intern 
marknadsföring först efter en relativt lång tid uppvisar resultat.16  

I stället för att sätta kunden i centrum, som den traditionella externa marknadsföringen gör, 
går den interna marknadsföringen ut på att sätta medarbetarna i centrum. Vidare vill den 
interna marknadsföringen motivera personalen att göra en för företaget effektiv insats, både 
internt och vid kundkontakter.17 Grönroos menar att utgångspunkten är att medarbetarna utgör 
ledningens första marknad. Det interna utbytet mellan ledningen och medarbetarna måste 
därmed fungera effektivt innan företaget kan uppnå de mål ledningen har för den externa 
marknaden.18

                                                 
15 Kaufmann 1996:311ff 
16 Arnerup & Edvardsson 1992:171f 
17 Arnerup & Edvardsson 1992:171 
18 Grönroos 2002:365 
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Grönroos menar vidare att det finns fyra övergripande mål med intern marknadsföring: Det 
första är att skapa en intern miljö som bidrar till att göra personalen motiverad och därigenom 
fungerar som bra deltidsmarknadsförare. Därefter är det viktigt för företaget att locka till sig 
nya och behålla gamla medarbetare och detta fungerar bättre ju bättre den interna 
markandsföringen fungerar. Det tredje målet är att se till att interna tjänster förmedlas på ett 
kundinriktat sätt i företaget. Det sista målet, enligt Grönroos, är att ledningen ser till att de 
anställda får tillräckligt med stöd och tekniskt stöd så att de kan ta sitt ansvar som 
deltidsmarknadsförare.19  

Enligt Grönroos behövs intern marknadsföring vid tre olika situationer: När man skapar, 
bevarar och när man introducerar nya produkter eller tjänster eller att något annat förändrar 
sig. Målet med den interna marknadsföringen när organisationen ska introducera något nytt är 
bland annat att man måste informera personalen om det nya och få dem till att acceptera det. 
Vidare är det viktigt att ledningen redogör för nya marknadskampanjer. Utan att ha med 
personalen och de inte vet någonting, kan de heller inte arbeta som deltidsmarknadsförare.20

2.3.4 Tjänstekvalitet 

Ett skäl till att identiteten är väldigt viktig just för ett tjänsteföretag, beror på sättet kvaliteten 
hos en tjänst bestäms. Tjänstekvalitet kan delas in i två dimensioner: en teknisk dimension 
som omfattar vad kunden får i sin interaktion med företaget och en funktionell dimension som 
handlar om hur kunden får tjänsten.21 Den tekniska dimensionen kan exempelvis utgöras av 
hotellrummet och sängen som en hotellgäst får. Den funktionella dimensionen utgörs i detta 
fall bland annat av receptionistens attityd och tjänstvillighet, tillgänglighet och miljön. Det 
vill säga det viktiga här är hur tjänsten förmedlas. Identiteten är därmed viktig för hur kunden 
får tjänsten, eftersom personalens bild av vad organisationen står för påverkar deras 
handlande gentemot kunden. Ind menar att det är viktigare för ledningen att sprida sin syn av 
organisationen till personalen än kunderna. Det kommer att vara de anställda som avgör om 
organisationen klarar av att nå upp till målen. De anställda kommer vidare bestämma 
produktkvaliteten och till sist är det de anställda som kommer bli avgörande för hur kunderna 
kommer uppfatta företaget, enligt Ind.22

Nivån på den upplevda totalkvaliteten bestäms däremot inte enbart av nivån på den tekniska 
och funktionella kvaliteten. Hur kunden totalt sett upplever tjänsten beror också på vilka 
förväntningar hon har. Dessa i sin tur beror exempelvis på den traditionella 
marknadsföringen, vilken image hotellet har, kommunikationen människor emellan och vilka 
behov just denna kunden har. Gapet mellan vilken tjänst kunden förväntade sig få och den 
hon verkligen fick, är enligt Grönroos den kritiska punkten, för den upplevda totalkvaliteten 
enligt figur 2:2.23

 

 

                                                 
19 Grönroos 2002:372ff 
20 Grönroos 2002:372ff 
21 Grönroos 2002:75f 
22 Ind 1992:85ff 
23 Grönroos 2002:79f 
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Figur 2:2 Upplevd totalkvalitet (Grönroos 2002:80, modifierad) 
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3 Teori 

3.1 Hur kan man enligt teorier ändra ett företags identitet 

Som jag tidigare diskuterat finns det inget entydigt svar på frågan om hur identiteten kan 
påverkas. Vissa forskare, som till exempel Grönroos och Erikson anser att identiteten kan 
påverkas genom direkta åtgärder. Andra, exempelvis Schein och Alvesson, anser att 
identiteten endast kan påverkas indirekt genom att ledningen försöker att ändra kulturen. Jag 
ska i detta kapitlet redogöra för hur kommunikation kan användas inom organisationen för att 
uppnå en identitetsförändring och hur dessa olika författargruppers syn på hur identiteten kan 
påverkas influerar förändringsprocessen.  

Denna uppsats är inriktad på att studera hur ledningen med hjälp av kommunikation kan 
påverka organisationens identitet. Med kommunikation menas flödet av information mellan 
två eller flera personer.24 Kommunikation är en dubbelriktad ömsesidig dialog mellan 
avsändare och mottagare som härstammar från latinets communicare vilket betyder göra 
gemensam. Erikson menar att arbetet med kommunikation kan definieras som ”ett strategiskt 
ledningsinstrument för att nå organisationens verksamhetsmål”.25

3.1.1 Kommunikationsprocessen 

Kommunikationsprocessen innebär att det finns en sändare och en mottagare av ett budskap.26 
I processen ingår även att budskapet omformuleras från tanke till budskap hos sändaren och 
via en viss kanal når mottagaren, som avkodar budskapet, det vill säga tolkar detta till egna 
tankar. Se figur 3:1. 
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Figur 3:1 Kommunikationsprocessen (Kotler 2003:542) 

                                                 
24 Strid 1999:11 
25 Erikson 2002:250 
26 Kotler 2003:542 
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Efter att budskapet tolkats av mottagaren, reagerar hon på detta och kommunicerar tillbaka en 
feedback till sändaren. Under processen kan störningar uppkomma som påverkar resultatet. 
Sändaren måste veta vilka mottagare hon vill nå och vilka reaktioner hon vill ha. Hon bör 
koda sitt budskap med hänsyn till hur mottagaren vanligtvis avkodar budskap. Budskapet 
måste sändas genom tillräckligt effektiva kanaler för att nå målgruppen. Sändaren är även 
tvungen att utveckla feedbackkanaler, genom vilka hon kan få reda på mottagarens reaktion 
på budskapet. Sändaren måste också vara medveten om att kommunikationen sker på hennes 
ansvar, och att missuppfattningar således är upp till sändaren att försöka undvika.27  

Kaufmann menar att framställningen av kommunikationsprocessen kan verka enklare än vad 
den egentligen är. Det som heller inte får glömmas att lägga till i processen är olika 
distraherande och störande moment som reducerar kvaliteten i kommunikationsprocessen så 
som olika språk olika förmedlingspreferenser, det vill säga hur man som person tycker att 
något ska informeras, koncentrationsproblem med mera.28

Enligt Mintzberg använder företagsledare upp till 80 procent av sin arbetstid till skriftlig och 
muntlig kommunikation vilket visar att kommunikation är en av de viktigaste 
samordningsprocesserna i organisationen och att kommunikationen är en väldigt viktig 
ledaruppgift. Dessutom framhävs ofta god kommunikation som ett kännetecken på ett 
vällyckat företag. Vilket kan jämföras med att fel kommunikation kan innebära olyckor 
samtidigt som kommunikationsproblem också kan vara källan till stress och konflikter.29

Ju mer komplex organisationen är desto större är behovet av kommunikation. Komplexitet är 
emellertid också förknippad med kommunikationssvårigheter, till exempel att man misslyckas 
med att sända eller ta emot den information som behövs, att informationen förvrängs och att 
ledningen förlorar kontrollen över informationen.30

3.1.2 Varför är intern kommunikation viktigt 

Enligt Grönroos är grundtanken med intern marknadsföring att de interna relationerna mellan 
företaget och dess personalgrupper måste fungera effektivt innan företaget kan lyckas nå sina 
mål på de externa marknaderna.31 Strid menar att internkommunikation är 
”budskapsöverföring mellan människor vars relationer är varaktigt strukturerade för att 
uppnå något bestämt mål”.32 Med hjälp av intern kommunikation kan medarbetarna få en 
helhetsbild av företaget och därmed lättare se vikten av sitt bidrag till det totala resultatet samt 
få en förståelse för det gemensamma målet.33 Medarbetarna kan genom informationen få 
ökade kunskaper och därigenom fatta bättre beslut, vilket möjliggör en ökad decentralisering. 
Den ökade kunskapen minskar också osäkerheten i organisationen och påverkar därmed 
organisationsklimatet positivt. Om företaget sköter den interna kommunikationen på ett bra 
sätt, kan många fördelar uppnås för organisationen.34 Personalen kommer bli bättre 
informerad och bättre förstå helheten. De kommer vidare känna sig mer motiverade att utföra 

                                                 
27 Kaufmann 1996:330 
28 Kaufmann 1996:331 
29 Kaufmann 1996:328 
30 Hatch 1997:168 
31 Grönroos 2002:368 
32 Strid 1999:14 
33 Erikson 2002:55 
34 Jöever 1992:54f. 
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sina arbetsuppgifter och trivas bättre på arbetsplatsen. Ovanstående resonemang förtydligas 
genom en historia om två stenhuggare, vilka stod och högg block i granit.35

På frågan vad de höll på med svarade den ene trött: 

- Jag hugger de här stenblocken fyrkantiga. 

Den andre svarade entusiastiskt: 

- Jag är med och bygger en katedral. 

Att personalen känner sig bättre informerad om helheten kan leda till att de känner ökad 
motivation och också ett ökat ansvarstagande. Ökat ansvarstagande och mer säkerhet hos 
personalen kan också uppnås, om samarbetsförmågan mellan personal både inom och mellan 
olika hierarkiska nivåer ökar. Genom uppmuntran och engagemang från ledningen kan 
kommunikationen utvecklas i båda riktningar. Detta gör att organisationen blir mer flexibel 
och fortare kan reagera på kunders beteende eller på interna och externa miljöförändringar.36

Det företaget vill förmedla externt måste först förstås av medarbetarna. Med detta menas att 
om den interna kommunikationen inte är tydlig i alla led finns det risk att budskapet och 
profilen ändrats innan den når marknaden. Oftast fungerar kommunikationen mellan den 
centrala ledningen och ledningen men sen när allt fler medarbetare blir involverade uppstår 
olika tolkningar och detta medför att det är många nyanser som tillslut når kunderna och 
marknaden.37

Alla företag har mål med sin verksamhet. Alla individer har dessutom personliga mål, vilka 
de strävar efter att uppnå. Det är inte säkert att dessa båda mål överensstämmer. Om de inte 
stämmer överens, kommer det bli svårt att få medarbetarna att utföra tjänsterna, som 
ledningen önskar. Den interna kommunikationen från ledningen måste därför sträva efter att 
påverka personalen till att förstå företagets mål. Vidare måste ledningen få medarbetarna att 
inse, att dessa uppsatta mål är de rätta samt att de överrensstämmer med individernas egna 
målsättningar. Detta benämns målkongruens och är en viktig faktor att ta hänsyn till, då 
ledningen önskar påverka sina medarbetare.38

När förändringar ska ske i ett företag, är det viktigt att informationen inte är bristfällig för att 
ryktesspridning inte ska uppstå. Rykten finns mer eller mindre inom de flesta företag, men 
kan förebyggas genom en riklig och direkt information. Rykten kan definieras som uppkomst 
och spridning av uppgifter, som ännu inte har bekräftats eller dementerats av företagets 
ledning. Ofta utlöses rykten på grund av en speciell händelse, exempelvis en förestående 
förändring. Ju mer faktisk information som saknas, desto större risk för att ryktet avviker ifrån 
verkligheten. Särskilt i situationer som är påfrestande för personalen, är risken stor för att 
budskap missförstås. Av denna anledning är det viktigt med upprepade budskap och stor 
tydlighet. Människan försöker att undvika den osäkerhet, som uppstår vi förändringsarbete 
och rykten kan hjälpa till att förenkla och strukturera situationen, vilket för den begriplig. För 
att motverka ryktesspridning, är det viktigt att medarbetarna blir delaktiga i 
förändringsprocessen och inte känner att alla beslut fattas över deras huvuden.39

                                                 
35 Carlzon 1986:22 
36 Arnerup 1992:171ff 
37 Erikson 2002:55 
38 Kaufmann 1996:328 
39 Angelöw 1991:93f 
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Enligt Jan Strid är huvudsyftet med kommunikation att öka och förbättra produktionen. 
Därutöver finns det vissa delsyften som mer eller mindre kan vara relaterade till huvudsyftet. 
Vad man än vill ändra i företaget är det viktigt med kommunikation. Vidare menar Strid att 
det är med kommunikation man kan få människor att delta och att vara med och påverka sin 
situation.40

3.2 Kommunikationsvägar 

Grovt sett kan vi skilja på verbal- och ickeverbal kommunikation. Ett samtal som föregår 
muntligt antas enligt Kaufmann och hans figur nedan vara ett mycket bra sätt att överföra ett 
budskap på. Situationen är personlig och ger möjlighet till ett raskt svar och det blir ett 
samspel mellan sändaren och mottagaren. 
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Figur 3:2 Grad av noggrannhet i verbal kommunikation, Kaufmann (1996:331) 

Det är viktigt att planera vilka eller vilken kanal som ska användas för intern kommunikation. 
I princip finns det tre olika metoder: skriftligt, muntligt eller elektroniskt. Alla tre har sina för- 
och nackdelar. Med skriftliga kanaler avses exempelvis nyhetsbrev, protokoll och rapporter. 
Enligt Erikson är skriftliga kanaler bra när det ska förmedlas och dokumenteras fakta, 
eftersom läsaren har möjlighet att gå tillbaka i texten och läsa på nytt och risken för 
feltolkning och missförstånd är liten. Däremot är det nackdel vid dubbelriktad kommunikation 
internt. Detta beror på att det är små möjligheter till att kommunikationen blir dubbelriktad.41

Med elektroniska kanaler menar Erikson till exempel mail, intranät och andra elektroniska 
källor. Dessa är praktiska sätt att snabbt överföra information till de anställda och fördelen 
med exempelvis intranätet är att de levandegör fakta bättre än skriftliga kanaler. Men det är 
viktigt att ledningen vet hur dessa ska integreras med andra kanaler. Vid företag där det 
arbetas i skift, så som på hotell, är det ofta ganska svårt att använda elektroniska kanaler eller 
där medarbetarna vanligen inte har löpande tillgång till en dator.42

                                                 
40 Strid 1999:36 
41 Erikson 2002:61 
42 Erikson 2002:62 
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Muntliga kanaler består av bland annat planerade eller informella möten, utbildningar och 
konferenser. Fördelarna här är möjligheten till frågor och förtydligande är stora samt att få sin 
egen åsikt framförd. Mötet med andra människor tillgodoser, enligt Erikson, ett av våra 
viktigaste psykologiska behov därför är det mycket viktigt att bevara de muntliga kanalerna. 
Emellertid är det viktigt att motverka ineffektiva möten. Det gäller att de som håller i mötet 
ser till att det finns klara mål med mötet och att det utförs med olika metoder. Erikson menar 
att stora möten oftast brukar vara väl planerade medan vardagsmöten ofta är mindre 
strukturerade. 43  

 
Robbins menar att kommunikationskanalen är det medium genom vilket ett meddelande 
framförs. Det är sändaren av meddelandet som bestämmer vilken kanal som ska användas och 
kan då välja mellan formella eller informella kanaler. Genom de formella kanalerna bör 
information som har med de yrkesmässiga aktiviteterna att göra etableras medan andra typer 
av meddelanden med mer personlig eller social art bör istället förmedlas via informella 
vägar.44

När ett budskap sänds inom organisationen, är det betydelsefullt att varje person i hierarkin 
förstår och accepterar budskapet. Vidare är väsentligt att informationen vidarebefordras på ett 
sådant sätt att budskapet inte förändras. Förutsättningen för att informationens syfte 
oförändrat ska nå ut till alla medarbetare, är att alla i organisationen delar de grundläggande 
värderingar, som bildar företagets affärsidé och mål. Ju fler led i hierarkin, som informationen 
måste passera, desto högre blir kraven på enighet och lojalitet i organisationen, eftersom 
kontrollmöjligheterna försämras.45

Kommunikationsvägen inom en organisation kan liknas vid ringar på vatten. Det tar både 
längre tid och är större risk för fel desto fler ringar det finns. Larsson jämför detta med den 
kommunikation som går från ledningen och ner genom organisationen till de obefordrade 
medarbetarna. Se figur 3:3.46

Ledningen

Obefordrade medarbetare

Ledningen

Obefordrade medarbetare

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3:3 Ringar på vattnet (Larsson 1993:22) 

Kommunikation inom en organisation är en process som tar tid. För att ett meddelande ska 
kunna sändas genom flera nivåer i hierarkin utan att misstolkas, måste medarbetarna på varje 
nivå förstå, acceptera och vara villiga att handla efter informationen. Med tanke på att denna 

                                                 
43 Erikson 2002:62f 
44 Robbins 2000:122 
45 Larsson 1993:22 
46 Larsson 1993:21f 
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process måste upprepas i varje ”ring på vattnet”, enligt figur 3:3, kommer tidpunkten när 
informationen når en viss ”ring” att skilja sig åt. Olika grupper eller individer inom 
organisationen kommer således, vid en viss tidpunkt, att ha kommit olika långt i processen att 
bearbeta informationen. Denna aspekt är viktig för ledningen att beakta, dels vid val av 
kommunikationskanal och dels när en utvärdering ska ske av hur effektivt informationen 
spridits. Ju fler nivåer i organisationen, desto längre tid tar det innan alla medarbetare hinner 
förstå och acceptera de förändringar, som ledningen har som målsättning att uppnå.47

Strid menar att det är mycket svårt att förändra våra attityder med skriftlig information 
eftersom vi tolkar informationen enligt tidigare erfarenheter. Mottagaren väljer medvetet och 
aktivt den information de vill ha och informationen bör anpassas efter detta. Detta beskriver 
Strid som att mottagarna väljer från en fri marknad.48  

För att ledningen så effektivt som möjligt ska få ut informationen gäller det att länka samman 
olika interna kommunikationskanaler. Det vill säga kombinera muntliga, skriftliga, 
elektroniska och interaktiva kanaler vilka i sin tur kompletterar varandra och leder till störst 
effekt när det gäller både ledningens ambitioner att höja medarbetarnas kunskap och 
medarbetarnas möjligheter att säga vad de själva tycker.49

Ett av de svåraste problemen när det gäller intern dialog, enligt Erikson, är att välja rätt 
avsändare. Detta för att skapa intresse och fortsatt ömsesidigt tankeutbyte. Därför är det 
viktigt att kommunikationen skiktas så att dialogen förs på olika nivåer i organisationen. 
Dessutom är det viktigt att man avgränsar innehållet i de valda kanalerna så att det bara är det 
som verkligen ska till mottagaren som kommuniceras ut. En och samma nyhet kan också 
behövas vinklas olika för olika avdelningar. Vidare är det viktigt att informationen inte 
stannar hos mellanledarna vilket, enligt Erikson, kan vara en avgörande faktor mellan 
framgång och misslyckande.50

Erikson menar att när en organisation går igenom en större förändring är det viktigt att de 
ordinarie kanalerna kompletteras med andra kanaler och metoder som bara tas i bruk under en 
begränsad tid.51 Vidare menar han att för att underlätta förändringsprocessen vid ett större 
förändringsarbete bör företaget utarbeta en särskild kommunikationsplan som skiljer från det 
dagliga. Under denna process bör så stor del av den interna kommunikationen fokusera på det 
aktuella projektet.52   

3.3 Direkt respektive indirekt påverkan på identiteten – vad är 
effektivast? 

”Barn gör inte som du säger, de gör som du gör”. Är detta ett uttryck som också kan gälla för 
ett företag? Till exempel kan en företagsledning säga en sak men handla på ett helt annat sätt. 
Vad ger detta för intryck på de anställda? Gör de då som ledningen säger eller som de gör?  

                                                 
47 Larsson 1993:21f 
48 Strid 1999:37f 
49 Erikson 2002:68 
50 Erikson 2002:69 
51 Erikson 2002:60 
52 Erikson 2002:233 
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Grönroos är en av de författare som anser att företagskulturen finns i bakgrunden och inte 
behöver ändras för att ledningen ska kunna påverka identiteten. Vidare menar han istället att 
intern marknadsföring kan användas av ledningen för att påverka den. Nedan kommer 
redogöras för vad Grönroos och några andra författare menar hur intern marknadsföring kan 
användas för att direkt påverka identiteten. 

3.3.1 Intern marknadsföring som medel för påverkan 

Det finns många aktiviteter som bör ingå i intern marknadsföring. Grönroos menar att nästan 
vilken funktion som helst som påverkar interna relationer och medarbetarnas tjänstvillighet 
och kundmedvetande kan räknas dit. Några av dessa som Grönroos tar upp är följande:53

Utbildning – med målen att utveckla en helhetssyn på relationerna inom företaget och 
gentemot kunderna samt förstärka serviceandan. 

Ledningsstöd – kan exempelvis bestå av att uppmuntra medarbetarna, göra medarbetarna 
delaktiga i planering och beslutsfattande, etablera ett öppet internt klimat och skapa en 
tvåvägskommunikation. 

Personaladministration – att anställ och behålla rätt medarbetare. 

Intern masskommunikation – reklamkampanjer, broschyrer, annonser med mera, som visas för 
medarbetarna innan materialet lanseras externt. Visningen sker för att skapa engagemang och 
minska förvirringen hos medarbetarna. 

Markandsundersökningar – kan användas så väl internt som externt, för att exempelvis ta 
reda på vilka attityder till serviceinriktat arbete som finns. 

Marknadssegmentering – en intern åtgärd för att inom organisationen finna rätt sorts personer 
för olika uppgifter. 

Nyckeln till att starta förändringsarbete heter kommunikation. Med detta menar Erikson att 
medarbetarna behöver förstå orsaken och nyttan till förändringen i företaget. Ofta 
förekommer motvilja inför det nya vilket måste ersättas med nyfikenhet. Förändring kräver 
samhörighetskänsla och förståelse från alla håll i organisationen.54 Bristfällig och felaktig 
information är ett hinder för förändringsarbetet. Genom att ledningen kommer med riklig och 
direkt information förebygger de för ryktesspridningar som ofta uppkommer vid för lite 
information och vid förändringar.55

Grönroos betonar vikten av att den interna marknadsföringen inte får ses som separata 
aktiviteter eller en kampanj. För att den interna marknadsföringen ska lyckas måste den vara 
en integrerad del av ledningsfilosofin.56

                                                 
53 Grönroos 2002:376ff 
54 Erikson 2002:220 
55 Angelöw 1991:109 
56 Grönroos 2002:366 
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3.4 Indirekt påverkan på identiteten 

De mer kulturinriktade författarna Alvesson och Schein menar att enda sättet att påverka 
företagets identitet är att först påverka kulturen. En viktig fråga blir då hur de anser att 
företagsledningen kan förändra de underliggande kulturella värderingarna? 

3.4.1 Kulturens innehåll 

Enligt Bang finns det tre sorters faktorer som påverkar innehållet i organisationens kultur.57 
Se figur 3:4 nedan. 
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Figur 3:4 Faktorer som påverkar innehållet i kulturen (Bang 1999:82) 

Människorna – individerna som utgör organisationen har olika kunskaper, värderingar, 
målsättningar och så vidare. 

Omgivningen – organisationen befinner sig i ett land med en nationell kultur som påverkar 
organisationskulturen. Vidare finns det inom organisationens bransch vissa värderingar. Även 
marknadens aktörer samt lagar, regler och teknikens utveckling kommer påverka kulturens 
innehåll. 

Kulturutvecklingsprocessen – samspelet mellan organisationens individer i kombination med 
de faktorer som bestäms av omgivningen. De händelser organisationen råkar ut för, kommer 
påverka hur kulturen utvecklas. 

Mitt intresse rör hur ledningen kan påverka innehållet i kulturen. För att kulturen ska 
utvecklas åt ett håll, är det nödvändigt att alla medarbetare delar samma bild av företaget och 
att alla har samma mål. Ledningens uppgift är att influera människorna och samspelet mellan 
dessa. Kommunikation är ett betydelsefullt hjälpmedel för ledningen att klara denna uppgift. 

                                                 
57 Bang 1999:83 
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Schein hävdar att ledarna i en organisation är de viktigaste kulturskaparna, eftersom de har 
makt att prägla organisationen med sina värderingar. Ledningen kan förmedla sina 
värderingar, genom att rikta uppmärksamheten mot vissa områden av verksamheten, 
exempelvis genom att mäta, kontrollera eller belöna vad de anser viktigt. Ledningens sätt att 
hantera kritiska situationer skapar nya normer, värderingar och arbetsprocedurer, som efter 
hand påverkar kulturen. Ledarna kan medvetet fungera som rollförebild samt ge vägledning 
och träning, genom sitt synliga beteende, exempelvis hur de förhåller sig till sina medarbetare. 
Ledningen förmedlar sina prioriteringar och värderingar, genom organisationens formella och 
informella belöningssystem. Medlemmarna lär sig snart var som uppmuntras, respektive ej 
uppskattas, inom organisationen. Ledningens kriterier för rekrytering, urval, befordran, 
pensionering, avsked med mera, påverkar organisationens medlemmar till att passa in i den 
kultur de vill skapa.58

Det är till stor del ledningens uppgift att knyta ihop värderingarna och normerna med de 
specifika arbetsuppgifterna för att motivera personalen. Detta sker genom att ledningen får 
personalen att se helheten och målen i uppgifterna samt att se hur även tråkiga uppgifter är av 
betydelse för företaget. På så sätt kan ledningen få personalen att acceptera och se positivt på 
dessa arbetsmoment.59

Även omgivningen och kulturutvecklingsprocessen spelar en stor roll för hur väl ledningen 
lyckas i sina försök att påverka kulturen. Enligt Lundberg (refererad i Bang 1999),60 finns det 
vissa förhållanden som gör det lättare för ledningen att påverka kulturen. Han har delat in 
dessa i fem typer av utlösande händelser, vilka han benämner, kriser i omgivningen, 
möjligheter i omgivningen, kriser som orsakas av organisationens ledning, extern revolution 
respektive intern revolution.  

Den första händelsen som skulle göra det lättare för ledningen att påverka organisationens 
kultur är kriser i omgivningen. Denna infaller om det händer något i organisationens 
omgivning, som är så allvarligt att det inte går att ignorera. Ett exempel är när det inträffar en 
kraftig konjunkturnedgång eller om en ny uppfinning förändrar marknaden, vilket skulle 
tvinga organisationen att förändra sig för att överleva i sin nya miljö. 

 

Möjligheter i omgivningen, är en händelse som plötsligt öppnar nya möjligheter för 
organisationen. Det kan handla om tekniska genombrott, lagar och restriktioner som upphävs, 
upptäckt av en okänd marknadsnisch och så vidare.  

Kriser som orsakas av organisationen ledning är den tredje händelsen. Detta uppstår om 
organisationen ledning har begått ett ödesdigert strategiskt misstag, till exempel en felaktig 
investering. Organisationen kan då hamna i en så djup kris, att den tvingas ändra sig, för att 
kunna gå vidare.  

En extern revolution, menar Lundberg, föreligger om organisationen utsätts för direkt 
påverkan utifrån. Om organisationen till exempel köps upp av ett annat företag, ändras 
organisationen automatiskt av detta. Den interna revolutionen är om det sker något internt, 

                                                 
58 Hatch 1997:210ff 
59 Alvesson 2000:98 
60 Bang 1999:141ff 
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som är av stor betydelse. Exempel på detta är en fullständig omstrukturering av 
organisationen eller då en helt ny ledning tillsätts. 

3.4.2 Kulturell påverkan 

Hur kan ledningen påverka kulturen? Ledningen kan direkt ändra kulturuttryck som rutiner 
eller belöningssystem. Det är emellertid knappast troligt att företagets medarbetare ändrar sin 
verksamhetsuppfattning bara för att ledningen deklarerar att nya värderingar ska gälla. 
Däremot framhåller en del forskare, till exempel Schein61, att ändringar i de ytliga delarna av 
kulturen, på sikt kan skapa förändringar i de underliggande normerna och värderingarna. 

Kaufmann menar att språket är det viktigaste kulturuttrycket och det huvudsakliga verktyget 
för förmedlandet av de värderingar och normer som finns i kulturens kärna. Om en 
organisation innehåller flera separata kulturer, kommer dessa således använda sig av olika 
språk. En viss skillnad i språket mellan olika delar av en organisation är oundviklig. Blir 
skillnaderna i språken stora, är detta ett potentiellt hinder mot effektiv kommunikation inom 
företaget. För att människor ska kunna samarbeta krävs ett visst mått av gemensamt språk. 
Detta faktum ger ledningen en funktion som skapare och förmedlare av ett gemensamt 
organisationsspråk.62

Schein betonar fem konkreta kanaler genom vilka ledningen kan påverka kulturen (refererad i 
Abrahamsson och Andersson 2000):63  

• Organisationens utformning och struktur. En förändring av den hierarkiska strukturen 
eller centraliseringen av makten, påverkar medlemmarnas uppfattning om hur 
organisationen fungerar, hur beslut bör fattas och hur problem bör lösas. 

• Utformningen av kontorslandskapet, fasader och byggnader. Genom att direkt påverka 
den fysiska miljön, kan ledningen på sikt påverka hur medarbetarna uppfattar 
organisationens djupare kulturelement.  

• Organisationens system, procedurer och rutiner. Funktionen hos dessa dagliga 
företeelser, är att göra livet förutsägbart för medarbetarna och därmed minska 
tvetydigheten samt deras oro. Detta faktum kan leda till en benägenhet att inte vilja 
överge befintliga rutiner, om de nya inte ger lika mycket struktur och stabilitet.  

• Historier, legender och myter. Historier fungerar som en förmedlare av värderingar 
och påverkar vilken kultur som förstärks i organisationen samt hjälper till att förmedla 
organisationens värderingar till nyanställda.  

• Formella förklaringar om organisationens filosofi och policy. Ledningen ger i 
årsberättelser, företagstidningar, personalpolitiska dokument och strategier uttryck för 
hur de skulle vilja att organisationen fungerade. 

                                                 
61 Schein 1985:357 
62 Kaufmann 1996:303ff 
63 Abrahamsson & Andersen 2000:135 
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4 Fallbeskrivning 

För att läsaren ska få en bättre helhetssyn av uppsatsen och förståelse för Scandic kommer jag 
nu kort att berätta lite om Scandics historia och utveckling samt ta upp lite fakta om de 
respektive hotellen Scandic Infra och Hilton Slussen. Utöver detta, anser jag också att det är 
bra att veta hur organisationerna är uppbyggda.  

4.1 Scandics historia 

I dag är Scandic Skandinaviens ledande hotellkedja med nästan 140 hotell i tio länder. 
Scandic startade sin resa som Esso Motor Hotell i början av 1960-talet som då ägdes av det 
amerikanska bensinbolaget Esso. Då bestod deras utbud endast av hotell som låg utanför 
städerna och riktade sig mest till motoristerna. 1984 var året då bolaget och hotellen döptes 
till Scandic och bara två år efter det öppnade det första hotellet utanför Skandinavien. Efter att 
sedan ha köpt upp bland annat Reso Hotels, Arctica och Provobis Hotels har Scandic idag 
ändrat sitt koncept och har idag även hotell centralt inne i städerna. Detta har bidragit till att 
dagens affärsidé inom Scandic är: ”att erbjuda resande som är enkelt och tillgängligt för 
alla”64 Det vill säga, nu riktar Scandic sig inte enbar till motoristerna, utan alla typer av 
människor.65 År 2001 var det Scandics tur att själv bli förvärvat. Den elfte juni köpte Hilton 
Group Plc. Scandic. Hilton är en av världens största hotellföretag med över 2700 hotell runt 
om i världen vilka i sin tur är indelade i olika varumärken så som Hilton, Conrad, 
DoubleTree, Embassy Suites, Hampton Inns & Suites och Homewood Suites.66 Scandic är nu 
en del i familjen och de har valt att än så länga behålla varumärket Scandic på de flesta hotell. 
Emellertid finns det idag två Hilton hotell i Sverige, i Stockholm och Malmö.  

4.1.1 Scandic Infra 

Scandic Infra är ett hotell med 320 rum och 25 möteslokaler och ligger i Upplands Väsby 
utanför Stockholm.67 Det lät byggas av Lars Gullstedt och stod klart år 1991. I September 
2002 blev det ett Hilton hotell. Efter ett år, det vill säga i september år 2003, fick hotellet 
tillbaka sitt namn Scandic som än idag är hotellets namn.  

Högst upp i organisationen sitter hotelldirektören Henrik Ljungberg. Under sig har han en 
biträdande hotelldirektör som i sin tur har alla driftavdelningar (Food and Beverage, 
Receptionen, Housekeeping och Vaktmästeriet) under sig. Utöver detta har hotelldirektören 
även en ansvarig från ekonomiavdelningen, konferensavdelningen, bokningen och en säljare 
under sig. Det är dessa som i sin tur ingår i ledningsgruppen. 

                                                 
64 www.scandic-hotels.se, 2005-11-18 
65 Persson 2001:35f 
66 www.scandic-hotels.se, 2005-11-18 
67 www.scandic-hotels.se, 2005-11-18 
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4.1.2 Hilton Slussen 

År 1989 invigdes Scandic Slussen och har sedan dess varit Scandics flaggskepp i Norden. 
Hotellet ligger vid Slussen i Stockholm och har 289 rum. Arkitekten var Gert Wingård som 
också byggt flygledartornet på Arlanda i ungefär samma stil.  

Innan uppköpet hade Slussen en mer platt organisation medan idag, som Hilton hotell, är den 
mer hierarkisk. Nu har de byggt in mer lager och mellanskikt i organisationen vilket gör att 
det idag finns mer möjligheter att arbeta sig uppåt vilket i sin tur resulterar i att de anställda 
blir kvar längre. Under hotelldirektören finns det fyra avdelningar – försäljning, personal, 
operations (de som har kontakt med kunderna) och ekonomi. Denna struktur ser nästan 
likadan ut inom alla Hilton hotell men små avvikelser kan förekomma.  
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5 Intervjuanalys 

I det här kapitlet kommer jag att redovisa de svar jag fått vid mina intervjuer. Jag har valt att 
dela upp dessa i olika ämnesrubriker som följer de frågor jag ställt om Scandic/Hilton. I slutet 
av varje avsnitt, efter resultaten, följer sedan en analys av dessa. Analysen baseras på tidigare 
redovisade teorier samt de frågeställningar teorierna väckt. 

Jag har genomfört två intervjuer. En med hotelldirektören på Scandic Infra Henrik Ljungberg 
och en med personalchefen Michaela Bussler på Hilton Slussen. Jag har valt att hålla 
intervjuer med två olika hotell därför att båda dessa blev Hilton hotell i år 2002 men bara 
Hilton Slussen lyckades bra och är än idag ett Hilton hotell, medan Scandic Infra idag 
återigen är ett Scandic hotell. Dessutom ville jag jämföra hur de olika hotellen arbetar med 
intern kommunikation.  

Enligt Ljungberg var anledningen till att de blev ett Hilton hotell att de är ett imponerande 
hotell som har många kvaliteter som stämmer in med vad en resenär förväntar sig att ett 
Hilton hotell. Dessutom har de en stor konferens- och mässavdelning och i och med detta ville 
de locka till sig än fler internationella gäster. Efter ett år, det vill säga i september år 2003, 
fick hotellet tillbaka sitt namn Scandic. Henrik Ljungberg, hotelldirektör på Scandic Infra, 
menar att detta berodde på marknaden. Just då var vi inne i en lågkonjunktur och det gick allt 
sämre för IT-sektorn så tiden för att introducera ett överklass hotell var inte rätt vald. Scandic 
Infra höjde bara sina priser lite gran, men Hilton lät som ett dyrt hotell och gästerna började 
välja hotellen runt om istället.68 Anledningen till att just Hilton Slussen blev ett Hilton hotell 
berodde, enligt Bussler dels på att hotellet var det finaste Scandic hotellet, som nämnts 
tidigare, deras flaggskepp, samt dess placering mitt i Stockholm med många turister.69

Ljungberg har arbetat sedan 1998 inom Scandic och började arbeta på Scandic Infra 2003 för 
att vara med i processen att återigen förvandla hotellet till Scandic. Bussler, började på 
Slussen den dagen i januari 2002 då det stod klart att Scandic Slussen skulle bli ett Hilton 
hotell.  

5.1 Kommunikationskanalerna 

5.1.1 Scandic/Hiltons kommunikationskanaler 

På Scandic Infra vill Henrik Ljungberg använda så många olika kommunikationskanaler som 
möjligt. Han skulle vilja ta mer muntligt än vad han gör idag eftersom han anser att detta är 
det bästa sättet att kommunicera på, men eftersom alla arbetar vid så olika tider på dygnet är 
detta omöjligt. För att skriftlig information ska kunna kallas bra menar Ljungberg att den ska  
gå till rätt person, vara tydlig, kortfattad och det ska också finnas hänvisningar till var mer 
information finns om ämnet. Han menar att inte alla kan ta del av all information eftersom 
mycket av informationen då faller bort och samtidigt som det är omöjligt att ta till sig allt. 
Däremot kan personalen som är intresserad av mer information ta del av det i en pärm på hans 

                                                 
68 Ljungberg, 2005-11-14 
69 Bussler, 2005-12-01 
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kontor som all personal ska veta om. Vidare tar Ljungberg upp följande huvudsakliga 
informationskanaler på Scandic Infra: 

Intranätet – En informationskanal på internet som alla kan ta del av med löpande aktuell 
information. När en person börjar att arbeta inom Scandic får han göra en introduktions kurs 
här, för att lära känna systemet och se vilka informationskanaler som finns och hur de 
använder detta. 

Mail – Framförallt skickar Ljungberg ut mail till avdelningsledarna vilka i sin tur bestämmer 
vad som ska gå vidare till resten av personalen och inte. Idag har ungefär 95 procent av 
medarbetarna tillgång till mail.  

Morgonmöte – Varje morgon har de ett morgonmöte som varar högst trettio minuter där 
någon från varje avdelning deltar. Här berättas det lite kort om det är någon speciellt som 
händer under dagen så att alla vet lite om vad som sker runt om i hotellet. Det kan vara vem 
som helst från avdelningen som kommer på mötet men Ljungberg och några till försöker att i 
stort sett alltid vara där eftersom det enligt honom är ett viktigt möte. 

Stormöte – En gång i kvartalet håller ledningsgruppen ett möte för alla anställda. Här berättas 
det om hur de ligger till ekonomiskt med mera och de anställda har möjlighet att ta upp saker 
de undrar över. Detta mötet är planerat långt i förväg eftersom Ljungberg menar att det är 
viktigt att alla vet om när det är.  

Ljungberg tog också upp att de sätter upp information i personalmatsalen och att varje 
avdelning har en egen anslagstavla där viktig information för dem sätts upp. Vidare berättade 
Ljungberg att han tycker att de informella kommunikationsvägarna inom hotellet fungerar 
bra, men att det är ett stort hus och det är viktigt att det fungerar på ett bra sätt. Därför kan de 
inte förlita sig på dessa och allt måste bevaras skriftligt. Slutligen relaterade Ljungberg till sig 
själv som hotelldirektör det gäller hela tiden för honom att alltid kommunicera rätt saker och 
det som Scandic står för. Han tänker på det hela tiden och på möten lägger han exempelvis 
alltid in ett inslag om miljö eftersom Scandic är Svanmärkt och han måste få personalen att 
tänka likadant.  

En gång per år utför Scandic/Hiltons ledning en attitydundersökning – Scandic Voice -  som 
alla anställda inom kedjan ska svara på. Inom detta finns ett område som heter 
kommunikation och med hjälp av denna kommer det bland annat fram om ledningen gett 
tillräckligt med information. Skalan går från ett till nio där nio är högst. 6.0 är godkänt och 
Scandic Infra låg i sista undersökningen på 7.1. Alla hotell sätter sina egna mål och Scandic 
Infras mål är att ligga lite över medel eftersom de är ett så pass stort hotell.  

Även Bussler påpekar vikten av muntlig kommunikation. På Hilton Slussen använder de sig 
bland annat av mail, men menar att det alltid är bra att följa upp muntligt. Inom hotellet 
arbetar de mycket utifrån att informationen ges till de olika avdelningscheferna och det är 
sedan deras uppgift att berätta det muntligt för dem det berör. Bussler menar att detta hjälper 
till att motverka missförstånd samtidigt som det är bra att följa upp. Vidare menar Bussler att 
det vid skriftlig information är viktigt att den är kort, tydlig och all information ska inte gå till 
alla. Detta kan leda till överinformation samtidigt som det inte är säkert att alla läser allt. 
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Andra informationskanaler som finns på hotellet är: 

Communicational meeting – Ett möte som hålls en gång i månaden på varje avdelning. En 
av Busslers arbetsuppgifter är att se till avdelningscheferna verkligen håller dessa. 

Stormöten - En gång i månaden hålls ett så kallat stormöte där alla på hela hotellet samlas. På 
dessa möten berättar bland annat hotelldirektören om hur det går för hotellet och ibland bjuder 
de in olika gäster från huvudkontoret eller andra intressanta personer.  

Bussler menar att till ungefär nittio procent fungerar kommunikationen på hotellet bra. De 
största problemen ligger hos försäljningsavdelningen. När de startar en kampanj är det inte 
alltid som de som arbetar ut mot gästerna får reda på dessa vilket ibland kan skapa lite 
problem.  

5.1.2 Analys 

Ljungberg och Bussler anser båda att muntlig kommunikation är det bästa sättet att 
kommunicera på och de är eniga om att de skulle vilja använda sig än mer av detta 
kommunikationssätt. Inom deras bransch är detta i stort sett omöjligt då alla har olika 
arbetstider. Jag anser att det tydligt märks att de försöker att till så stor del som möjligt 
använda sig av tvåvägskommunikation. Bussler poängterar att det är viktigt att få raska svar 
vilket Kaufmann bekräftar. Han anser att muntlig kommunikation är ett mycket bra sätt att 
överföra information på. Att muntlig kommunikation är det bästa sättet att kommunicera på är 
de flesta forskare eniga om.  

Både Scandic Infra och Hilton Slussen använder sig en hel del av olika slags möten. Detta är 
också ett bra kommunikationssätt. De som håller i mötet får säga det de menar, samtidigt som 
många tar del av informationen samt har möjlighet att ställa frågor med mera. Erikson tar 
emellertid upp hur viktigt det är att det finns klara mål med mötet och att det är viktigt att 
motverka ineffektiva möten. Jag anser också att detta är väldigt viktigt så att de som deltar  
förblir fokuserade under hela mötet. Ljungberg tar upp att han alltid tänker på att han  
kommunicerar rätt saker och det som Scandic står för. Jag tycker att det är viktigt att en chef 
för ut rätt budskap och även själv följer dessa då jag tror att de anställda gör som chefen gör 
och inte som han säger. 

Jag har tidigare, utifrån Erikson, diskuterat hur viktigt det är att allt kommunicerande har ett 
syfte, att kommunikationen är genomtänkt och att informationen inte får vara så omfattande 
att medarbetarna inte kan ta denna till sig. Ljungberg och Bussler tycker också lika om detta 
och båda menar att det är viktigt att informationen, speciellt den skriftliga, ska vara kort, 
tydlig och all information inte ska gå till alla.  

Intern marknadsföring kan leda till, enligt bland annat Arnerup, att personalen blir mer 
motiverad och bättre informerad och här sättes de anställda i centrum. Vidare vill den interna 
marknadsföringen motivera personalen att göra en för företaget effektiv insats, både internt 
och vid kundkontakter. Grönroos menar att den interna marknadsföringen måste fungera 
effektivt innan företaget kan uppnå de mål ledningen har för den externa marknaden. Bussler 
tog upp att kommunikationen fungerar bra till ungefär nittio procent på hotellet. Jag anser att 
det klart visas varför det är så viktigt med intern marknadsföring och att kommunikationen 
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generellt fungerar inom organisationen. Det räcker inte att ledningen vill göra någon 
förändring eller liknande om inte de anställda har möjlighet att föra detta vidare till kunden. 
Ljungberg anser att kommunikationen inom Scandic Infra fungerar bra men att det alltid finns 
saker att förbättra. Hans uttalande om detta förstärks med undersökningen Scandic Voice där 
hotellet till och med ligger över målet som Ljungberg satt vad berör frågan om ledningen ger 
tillräcklig information.  

Budskap kan spridas både skriftligt, muntligt och elektroniskt menar Erikson. Att 
kommunicera via elektroniska hjälpmedel är ett enkelt sätt att nå ut till alla. Detta är däremot 
inte helt möjligt på Scandic/Hilton eftersom alla inte har tillgång till internet eller mail. Vid 
intern information är det viktigt både hur budskapet sprids samt att alla får samma 
information. Kanske det därmed skulle vara en fördel för hotellen om all personal hade 
tillgång till internet och mail. Detta för att ingen ska missa viktig information eller få den 
presenterad som andrahandsinformation vilket kan resultera i att informationen förvrängs på 
vägen. Kotler tar upp detta och menar att mottagaren tolkar budskapet till egna tankar vilket 
kan göra att sändarens budskap ändras på vägen och ej framställs riktigt för den som ej direkt 
fick informationen. Utöver detta, menar Kaufmann, är det viktigt att sändaren utvecklar 
feedbackkanaler för att få reda på mottagarens reaktion. Det är upp till sändaren att försöka 
undvika missuppfattningar. Även Hatch diskuterar detta tema och menar att det är viktigt att 
sändaren ser till att informationen inte förvrängs eller att ledningen förlorar kontrollen över 
informationen.  

5.2 Förändringsarbetet 

När det stod klart att Scandic Infra skulle bli ett Hilton hotell anställdes ett nytt management 
team där bland annat hotelldirektören och driftschefen tidigare arbetat inom Hilton. Dessutom 
anställdes en utbildningsansvarig som hade i uppdrag att sätta in personalen i Hiltons rutiner. 
Personalen fick reda på skiftet ungefär ett halvår i förväg och fick mycket upplärning. I tillägg 
var det många nya sökare till hotellet som ville arbeta inom Hilton eftersom det anses vara 
världens högst rankade hotellvarumärke. 

Det var många rutiner som förändrades när Scandic Infra blev ett Hilton hotell, dels för att 
påverka personalen och dels för att alla rapporter inom Hilton måste vara lika. Förändringen 
var störst då hotellet först blev ett Hilton hotell. Detta på grund att de flesta och största 
förändringarna låg bakom kulisserna och inte direkt ut mot gästerna. Förändringen bakom 
kulisserna berörde alla Scandic hotell eftersom alla datasystem, rapporter och rutiner ska vara 
lika inom hela Hilton.  

Ljungberg tycker att han som hotellchef inte märkte några större problem med att 
kommunicera förändringarna. Fast han menar att förändringar tar tid och vissa personer kan ta 
till sig saker fortare än andra. En del av medarbetarna hade lite svårt att se hela kedjan och 
kunde inte förstå varför det inte kunde förbli som det var. Men detta har trots allt inte varit en 
svår process och Ljungberg menar att de är där han vill att de ska vara idag. Att de först blev 
ett Hilton hotell medförde att de fortare fick ta till sig det nya och anpassa sig vilket lett till att 
de idag ligger före de flesta andra Scandic hotell med tanke på omställningen. 

Personalen på Scandic Infra fick under förändringsprocessen vara med och diskutera syftet 
och konceptet och vara med att diskutera vad de skulle göra för att lyckas. Men detta gällde 
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mer praktiska saker och till stor del det som rörde gästerna. Att det skulle bli Scandic igen 
fick personalen inte vara med att bestämma utan fick följa riktlinjer. Det är trots detta många 
som arbetar kvar efter att Scandic Infra blev Scandic igen. Detta menar Ljungberg beror på att 
Väsby är en småstad och där stannar man oftast längre inom ett arbete. I storstäder är det mer 
tempo och större cirkulation av arbetskraft. Några nya personer sökte sig som tidigare nämnts 
till Scandic Infra för att det blev Hilton, och några av dessa valde vid den sista förändringen 
att börja att arbeta på Hilton Slussen eftersom att de ville arbeta på ett överklass hotell.  
 
På Hilton Slussen använde de sig av olika kommunikationskanaler för att sprida den nya 
informationen. Bland annat hade de många möten och utbildningar både på ledarnivå och för 
den övriga personalen. Dessutom anställdes det en hotelldirektör från Hilton och även andra 
personer från Hilton kom och hjälpte till under övergångstiden. Utöver detta fick en del av 
Hilton Slussens personal åka till andra Hilton hotell för att se hur det fungerade där.  
 
Personalen på Hilton Slussen fick inte vara med att påverka något när det gällde förändringen 
utan fick klara riktlinjer att följa. Bussler menar att det i en sådan situation skulle det inte 
fungera att alla skulle ha möjligheter till att påverka. Detta på grund av att risken för 
förvirring skulle vara stor. Utöver detta är det viktigt att alla vet vad som kan göras och inte. 
Det är viktigt att allt stabiliseras först. Idag är ledningen mycket mer öppna för förslag och 
medarbetarna uppmuntras också till det.  
 
Enligt Bussler var det en väldigt intensiv förändringsperiod och nu i efterhand tycker hon att 
den var väl intensiv. Målet var att vid öppningen vara ett Hilton hotell rakt igenom. Enligt 
Bussler går det emellertid inte att genomföra en så stor förändring så snabbt. De kom trots 
detta väldigt långt men hon fortsätter att poängtera det viktiga i att låta de anställda få tid att 
tänka och att släppa det gamla. Men det var inte tillräckligt med tid så de var tvungna att styra 
det så fort vilket i sin tur resulterade i att många mådde väldigt dåligt och många slutade på 
grund av detta. Det var inte bara vissa grupper som ej klarade av förändringen, utan det gällde 
hela personalen. Bussler pekar igen på att det gick allt för fort. Idag har de nått alla mål de 
ville och det är idag en väldigt bra arbetsplats enligt henne. Inom alla Hilton hotell utförs 
varje år personalundersökningar och Hilton Slussen kom på tredje plats i frågan om bästa 
arbetsplatsen. De har idag en låg personalomsättning och som Bussler sagt tidigare, finns det 
alltid saker som kan förbättras, men på det stora hela så fungerar det bra. 

5.2.1 Analys 

När jag frågade Ljungberg om han hade märkt några problem med att kommunicera 
förändringarna svarade han att han inte hade märkt några större problem. Däremot anser han 
att förändringar tar tid och det visade sig då en del av medarbetarna inte kunde förstå varför 
det inte kunde förbli som det var. Jag tror att det alltid kommer att finnas personer som vill 
bevara det gamla och som är rädda för förändringar. Det är då viktigt att se till att dessa inte 
sprider dålig stämning och via inofficiella kommunikationskanaler påverkar de andra negativt. 

Hilton Slussen var ett hotell i kris och var i behov av de klara riktlinjer de fick. Då de 
anställda, som inte klarade av förändringen slutade, hade hotellet bra förutsättningar att klara 
av förändringen trots att det gick fort. Personalen på Scandic Infra fick vara mer delaktiga 
men på hotellet som var ett väl fungerande hotell tror jag att personalen blev mer 
ifrågasättande av det nya. En förändring kräver då betydligt längre tid för att ha framgång i att 
ändra kulturen. Utöver detta slutade inte de som var missnöjda vilket resulterade i att Scandic 
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Infra heller inte hade denna fördel att klara av en snabb förändring. Abrahamsson och 
Andersen hävdar att kulturen påverkar beteendet, skapar en företagsidentitet och håller 
samman organisationen genom att forma passande normer för vad de anställda ska säga och 
göra. Kanske detta var en av anledningarna till att personal slutade eftersom de inte tycket att 
normerna som skapades var passande. Vidare är målkongruens, som Kaufmann talar om, en 
viktig faktor då ledningen önskar påverka sina medarbetare. Det är viktigt för ledningen att 
övertyga medarbetarna att deras mål är de rätta samt att de överensstämmer med individernas 
egna målsättningar.  

5.3 Scandic/Hiltons identitet 

Henrik Ljungberg har arbetat länge inom Scandic och menar att det inte ska spela någon roll 
om hotellet heter Hilton eller Scandic eftersom de som arbetar inom hotellet måste skapa ett 
hotell som de är stolta över och namnet ska fyllas med värde. Scandic har ett visst koncept 
som måste följas men samtidigt är det många saker som kan göras bättre och det har varit 
väldigt viktigt att inte glömma bort det. I och med uppköpet fick Scandic en chans att 
implementera det nya Scandic. Förut hade många en lite ålderdomlig syn av Scandic men tack 
vare lite omruskning, som Ljungberg säger det, från Hilton, så har detta förbättrats och det 
sker ständig utveckling. Resultaten av den nyaste attitydundersökningen visade att Scandic 
Infra fick full pott på varumärket Scandic, det vill säga de som arbetar där är stolta över att 
arbeta inom Scandic. Ljungberg menar att Scandic generellt är bra, men som tidigare nämnts, 
fick de en chans att revidera allt efter uppköpet.  

Vid stormötena på Scandic Infra innan skiftet till Hilton diskuterades bland annat vad som var 
specifikt med Scandic respektive Hilton. Detta, menar Ljungberg, för att lägga värde i 
varumärket samtidigt som det var viktigt att få alla att inse att det är alla som arbetar på 
hotellet som genom sitt sätt att vara ger varumärket dess innehåll. När de sedan åter skiftade 
tillbaka till att vara ett Scandic hotell lades det återigen vikt på varumärket Scandic, men 
eftersom en hel del hade varit med förra gången det hette Scandic visste de nu till stor del vad 
det innebar. 

Ljungberg tycker också att efter återinförandet av namnet Scandic har Scandic Infra fått det 
bästa av två världar. Han menar med detta att det oftast är lätt att göra som man alltid gjort 
och att falla tillbaka i gamla vanor. Men i och med detta har de verkligen funderat och 
kommit fram till vad de egentligen vill uppnå utan att avvika från konceptet. De tog till sig 
mycket från Hilton, särskilt bakom kulisserna och har samtidigt sparat de delar som redan var 
bra.  

Topp ledningen inom Scandic/Hilton har medvetet velat påverka identiteten efter uppköpet. 
Bland annat har de gått igenom och har nu tydligare mätverktyg eftersom detta även kommer 
att lanseras i Europa. De har idag mer styrda manualer och koncept. Scandics sätt att tänka är 
med nordiskt förnuft, som jag tidigare nämnt, och detta används mycket. Det är därför viktigt 
att detta också kan förklaras i exempelvis Italien där Scandickedjan finns. Så enligt Ljungberg 
är Scandic idag mycket tydligare än vad de tidigare varit. 

Ljungberg tror att personalen inom Scandic Infra idag är stolta över sitt varumärke och dess 
utveckling samtidigt som han tror att de anser Scandic vara ett proffsigt företag. Utöver detta 
tror han också att deras uppfattning om vad företaget har förändrats efter uppköpet. Tidigare 
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betraktades Scandic som ett genomsvenskt företag men det gör det inte längre. Det kan dock 
idag för vissa kännas som att det har blivit längre beslutsvägar eftersom huvudkontoret ligger 
i England, men egentligen, tack vare dagens kommunikation, är det inte det. Förutom detta 
tror Ljungberg att den anställdas uppfattning om Scandics identitet till stor del stämmer 
överens med den uppfattning som ledningen velat förmedla. Detta menar han till stor del 
beror på att de har en fyra dagars introduktionskurs för nya chefer där bland annat identiteten 
gås igenom. 

Ledningen arbetade definitivt med att ändra identiteten inom Slussen. Detta menar Bussler var 
väldigt viktigt eftersom personalen annars hade kommunicerat ut något som inte stämmer till 
kunderna. Alla inom företaget måste vara med på detta. Idag känner de nästan inte alls någon 
tillhörighet till Scandic. Eftersom de har samma organisationsnummer som Scandic och de 
ekonomiska rutinerna är de samma kan de inte helt släppa banden, men utöver detta är de ett 
stolt Hilton hotell.  

Bussler tror att de allra flesta inom Slussen är väldigt stolta över att arbeta inom Hilton och 
menar att de är stolta av att arbeta inom kedjan. Detta på grund av att det är ett fint hotell samt 
att Hilton är ett av de finaste hotellen i Sverige. De anställdas uppfattning om Slussen har 
också förändrats de senare åren. Nu är det mer ordning och reda, gästerna ställer högre krav 
och det är en klart högre service nivå. Att de anställdas uppfattning om Hiltons identitet 
stämmer överens med den ledningen velat förmedla är hon helt övertygad om. Med detta 
menar hon också att en företagsledning helt klart kan styra sin personals attityder och 
värderingar genom kommunikation och tydliga målsättningar. Det är viktigt att ha möten för 
att skapa en diskussion för att även höra personalens åsikter eftersom det annars lätt uppstår 
missförstånd vilket är väldigt viktigt att undvika.  

5.3.1 Analys 

På frågan om ledningen medvetet önskade påverka identiteten efter uppköpet svarade  
Ljungberg och Bussler ja. Samtidigt tror de att den anställdas uppfattning om Scandic/Hiltons 
identitet stämmer överens med den uppfattningen de velat förmedla. Enligt Ljungberg beror 
detta till stor del på den kurs de har för nyanställda chefer. Jag anser att detta beror på att det 
är lättare att påverka nyanställda än någon som redan har sin inställning till identiteten. 
Bussler är helt övertygad om att den anställdas uppfattning om Hiltons identitet stämmer 
överens med den ledningen velat förmedla. Detta tror jag är resultatet av att ledningen lyckats 
med att förmedla vad de står för och därmed ändrat personalens värderingar och attityder. 

Enligt teoretikern Ind ändras inte en identitet över en natt däremot kan den förändras grundligt 
när företaget genomgår en svår kris som exempelvis att de blir uppköpt av ett annat företag. 
Även Arnerup och Edvardsson tar upp att förändringar först efter en lång tid uppvisar resultat. 
Detta kan jämföras med Hilton Slussen där Bussler menar att förändringen gick allt för fort. 
Enligt min mening genomgick de en svår kris, många slutade också på grund av detta, men 
idag verkar det som identiteten grundligt har förändrats vilket också konstateras av Bussler då 
hon säger att de idag nästan inte känner någon tillhörighet till Scandic och att de idag är ett 
stolt Hilton hotell. Scandic Infra däremot har idag återfått sin Scandic identitet, emellertid 
något förändrad från den ursprungliga.  
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Intressant att reflektera över är hur resultatet har blivit så olika mellan de båda hotellen. Enligt 
Grönroos och Erikson kan en identitet påverkas via direkta åtgärder, vilket jag anser 
ledningarna inom båda hotellen var tvungna att göra då förändringarna skulle ske så snabbt, 
och att företagskulturen finns i bakgrunden och behöver därför inte ändras för att ledningen 
ska kunna påverka identiteten. Grönroos tar upp flera aktiviteter som påverkar interna 
relationer och indirekt identiteten. En av aktiviteterna är marknadssegmentering. Med detta 
menar han en intern åtgärd för att finna rätt sorts personer till olika uppgifter. Kanske ligger 
en av anledningarna till att resultatet för de olika hotellen blev så olika just här.  

Jag frågade också Ljungberg och Bussler om vilken bild de tror att personalen har av Scandic 
respektive Hilton. Båda menar att de anställda är stolta över att arbeta där och att de är stolta 
över varumärket Scandic/Hilton. Jag anser att det är väldigt viktigt att personalen känner 
stolthet över sitt företag. Detta ökar motivationen, gör att arbetet utförs på ett bättre sätt samt 
minskar  faran för att personalen kommunicerar ut något till gästerna som inte stämmer. 
Grönroos är en av flera författare som menar att detta är extra viktigt eftersom Scandic/Hilton 
båda är tjänsteföretag. Alvesson och Björkman anser att samarbetet inom en organisation 
kommer att underlättas om medarbetarna upplever en identitet eftersom denna skapar en vi-
känsla. Detta i sin tur påverkar personen så att organisationens övergripande mål blir viktigare 
än om en identitet saknas.  

För tjänsteföretag är det därmed av stor vikt att imagen och identiteten stämmer överens. Om 
ett företag försöker att ändra sin image, måste det därför också försöka ändra sin identitet. 
Skulle Scandic försöka att skapa en ny image hos sina kunder, utan att i förväg försäkra sig 
om att hotellets identitet är överensstämmande med den nya imagen, skulle de sålunda 
misslyckas. 

5.4 Kulturens betydelse 

Ljungberg menar att i och med uppköpet har Scandics kultur urvattnats lite på grund av 
influenser från Hilton. Inom Scandic har det skapats en ny, starkare kultur och Scandic har 
blivit proffsigare. Med detta menar han att varumärket Scandic tidigare sågs som hotell som 
låg utmed motorvägarna. Scandic håller fortfarande på att tvätta bort och rengöra deras 
varumärke men han tror att alla inom kedjan känner att de är duktiga och proffsiga och han 
tror att alla arbetar med att höja varumärket och dess anseende. För att kunna förändra en 
kultur menar Ljungberg att ledningen och cheferna måste säga och göra samma sak. Däremot 
kan det inte finnas regler och rutiner för allt och då gäller det inom Scandic att tänka med 
nordiskt sunt förnuft vilket får diskuteras senare om det var ett bra beslut eller ej.  

Scandics värderingar utgår ifrån det nordiska arvet och alla värderingar och beslut som fattas 
inom Scandic grundar sig på nordiskt sunt förnuft. Med detta menar de och det ska vara 
enkelt, avslappnat och man ska tänka med sunt förnuft. Miljötänkandet är mycket viktigt inom 
Scandic vilket hela tiden arbetas med. Ljungberg tänker själv på det hela tiden, och vid varje 
möte tar han alltid upp något angående miljön så att det verkligen inplanterar sig hos alla 
medarbetarna. Vad som också är viktigt inom Scandic, vilket enligt Ljungberg kan jämföras 
med IKEA, är att de ska vara resurssnåla och inte ha höga omkostnader och vara aktiva 
samhällsmedborgare. Man ska vara stolt att arbeta inom Scandic! 
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När Scandic köptes upp av Hilton blev det en liten kulturkrock i början. Hilton var en mer 
internationell hotellkedja medan Scandic, som Ljungberg uttrycker sig, var mer ”down to 
earth”. Med detta menar han att Scandic tänkte med mer sunt förnuft och ställde sig frågan 
hur de kunde göra saker enklare samtidigt som de var mer ärliga. I och med uppköpte blev 
båda nu tvungna att ge och ta. Detta har lett till att Scandic har blivit proffsigare och Hilton 
har börjat tänka med mer sunt förnuft. Dessutom pratar de lättare med varandra nu än vad de 
gjorde i början samtidigt som Scandic har blivit tuffare och vågar säga ifrån mer.  

Bussler anser definitivt att en organisation kan uppvisa en egen kultur och att den har stor 
betydelse. När en kultur väl har satt sig är det någon som medarbetarna bär inom sig. 
Företagskulturen inom Hilton är ordning och reda och hög service nivå. Utöver detta menar 
hon att de som arbetar på Hilton Slussen också känner att de har ett vänligt bemötande mot 
både kunder och varandra. Något som är mycket viktigt här är att de nya medarbetarna med 
en gång får reda på hur det fungerar på hotellet och sätts in i kulturen menar Bussler. 

När Hilton Slussen blev Hilton hotell blev det som tidigare nämnts stora förändringar för hela 
hotellet. Det första som Bussler pekar på här är företagskulturen. Hon menar att Scandic är det 
mest svenska och mest lagom svenska hotellkedja som finns här i landet. Hilton däremot är en 
internationell kedja med fart, fläkt och som hon säger med en del ”glassiga hotell” så redan 
här var skillnaderna stora.  

Att Hilton Slussen fick en ändrad företagskultur var redan från början medvetet. Som sagt står 
Hilton för ordning och reda, hög service nivå och att de tar hand om sina medarbetare. Inom 
Scandic Slussen rådde oordning. De visste inte helt vem som gjorde vad, det existerade inga 
rutiner, tjuverier och Bussler beskriver det nästan som kaos. Detta kan inte helt belastas 
Scandic som kedja utan den lokala ledningen menar Bussler. Eftersom siffrorna såg relativt 
bra ut fanns det heller ingen anledning för någon utanför att undersöka. Detta var dock något 
som arbetades mycket med efter att Hilton tog över. 

5.4.1 Analys 

Kultur är något som är svårt att ställa direkta frågor om av typen ”Vad har ni för kultur?” 
Emellertid verkar det som att både Scandic Infra och Hilton Slussen är klart medvetna om 
deras kulturer och börjar idag verkligen känna att deras kultur verkar ta form. Scandic Infra 
har idag, som jag förstår det, fått en blandad företagskultur där det härstammar delar från både 
den tidiga Scandic tiden och från Hilton. Antagligen är deras företagskultur lite annorlunda 
från andra Scandic hotell som inte har varit Hilton eftersom Scandic Infra har kunnat 
implementera det bästa av två kulturer, som ljungberg säger. Hilton Slussen däremot har inte 
någon gammal Scandickultur kvar utan har helt ändrat sin kultur.   

På frågan om företagskultur menar både Ljungberg och Bussler att en organisation kan 
uppvisa en egen kultur och att den har stor betydelse. Scandic och Hilton har två väldigt olika 
företagskulturer vilket snabbt visade sig. En av anledningarna till att de är så olika är att 
Scandic är en svensk kedja medan Hilton är internationell. Flaa menar att det finns tre sätt att 
förändra en kultur. Jag tycker att Scandic Infra använt sig av alla tre olika medan Hilton 
Slussen snarare använde sig av två av metoderna. Både Scandic Infra och Hilton Slussen gick 
öppet in för att skapa förändring i mentaliteten genom vägledning och utbildning. Dessutom 
selekterade båda hotellen medvetet de anställda genom att en del ledare och personal 
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anställdes från tidigare Hilton hotell. På Hilton Slussen var det många som slutade vilket 
gjorde att nya skulle anställas. Detta tror jag hjälpte ledningen att lättare kunna påverka och 
implementera den nya kulturen eftersom dessa inte i förväg var influerade av Scandickulturen. 
På Scandic Infra var det många nya arbetssökande som ville arbeta på ett högklasshotell. Den 
tredje metoden som Flaa tar upp är att en ledare kan påverka kulturen mer indirekt genom att 
de underordnade lägger märke till vad ledaren gör. Ljungberg menar att han hela tiden tänker 
på vad han säger och hur han uppträder eftersom han anser att personalen tar efter ledaren. 

Innan hotellen gick över till att bli Hilton hotell fick all personal bland annat genomgå olika 
utbildningar och nya föreskrifter lades fram. Detta för att befästa det nya och genomföra 
kulturella förändringar. Författaren Wilson menar att även om allt detta genomförs är det inte 
säkert att resultatet blir det önskade eftersom det inte går att bestämma förhållandet mellan 
inövade beteendemönster och improvisationer. Både Scandic Infra och Hilton Slussen ville 
göra en snabb förändring. Men en företagskultur måste även få tid att växa fram och att bara 
ge utbildning och liknande blir, som Wilson säger, inte alltid rätt. Schein menar, att ändringar 
i de ytliga delarna av kulturen på sikt kan skapa förändringar i de underliggande normerna och 
värderingarna. Även Kaufmann anser att en förändring måste få ta tid eftersom det handlar 
om långa och komplicerade processer.  

Med tanke på de ovan nämnda författarna ställer jag mig frågan om förändringen på Scandic 
Infra gick allt för snabbt att kulturen inte helt hann sätta sig. Även Kaufmann anser att en 
företagskultur kan påverkas men att den i etablerade företag inte kan vändas totalt. Var det så 
att Scandic Infra redan var så etablerat att det var svårt att vända kulturen helt eftersom 
Hiltons kultur är så annorlunda då de flesta författare jag hittat menat att det tar tid att vända 
en företagskultur. Tid var något som inget av hotellen hade.  

Som jag ser det, med användande av Bangs bild på Scandic/Hiltons förhållande påverkar 
följande faktorer Scandic Infras och Hilton Slussens kulturer:  

Människorna – bestod inom båda hotellen av personal och ledning från de två olika 
organisationskulturerna.  

Omgivningen – Hilton Slussen är en internationell högklasskedja och Scandic är en svensk 
medelklasskedja. Lågkonjunktur.  

Kulturutvecklingsprocessen – samspelet mellan de olika grupperna inom hotellet, ledningens 
påverkan och de händelser hotellet råkar ut för med mera. 

Vidare anser jag att hotellen hade lite olika förutsättningar med tanke på att förändra kulturen. 
Inom Hilton Slussen rådde oordning och det fanns knappt några rutiner. Hilton kulturen står 
för ordning och reda vilket Hilton Slussen saknade. De längtade efter mer ordning och 
struktur vilket de nu också fick. 
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6 Slutsatser 

I denna uppsats har jag frågat mig hur ledningen med hjälp av kommunikativa medel kan 
påverka ett företags identitet. Att företaget och dess anställda har en gemensam identitetsbild 
är viktigt. Detta skapar en helhet inom företaget och underlättar så att alla strävar mot samma 
mål. Som jag ser det finns det två grupper av författare: De som anser att ledningen först 
måste förändra kulturen och genom detta kommer sedan identitetsförändringen indirekt. Den 
andra gruppen menar att bara en ”servicekultur” föreligger kommer identiteten förändras 
direkt. 

Mycket av resonemanget från de författare jag studerat har gått ut på att ledningen genom 
kommunikation ska sprida sina normer och värderingar till alla medarbetare. Det 
underliggande budskapet är sedan, att när väl budskapet har spridits, uppnås en samstämmig 
organisation, där alla medarbetare utför sina uppgifter på likartat sätt. Jag anser emellertid att 
företagsledningen måste komma ihåg, att alla medarbetare är individer med känslor. Dessa 
medarbetare kan veta precis hur ledningen vill att de ska agera, men ändå inte göra det. 
Personalens beteende beror på mycket mer än kunskap. Motivation och lojalitet anser jag vara 
två nyckelfaktorer. Är personalen väl motiverad och har ledningen lyckats uppnå en vi-känsla 
inom organisationen, tror jag att den nått en bra bit på väg mot en förändrad identitet. 
Ledningen måste vidare bearbeta den osäkerhet som finns i organisationen och en viktig del 
av arbetet måste vara att få personalen att förstå varför förändringen ska ske och hur den 
kommer påverka deras situation. Annars uppstår lätt en osäkerhet ute i organisationen vilken 
enligt mig ofta kan vara grunden för ryktesspridning och att personalen motarbetar 
förändringen. 

Min empiriska undersökning och även många av de teorier jag studerat, har visat 
nödvändigheten av att inte se identitetsförändringen som en tillfällig aktivitet. Ledningen 
måste se till att arbetsförutsättningar finns, då det enligt mig är den vardagliga 
arbetssituationen som långsiktigt bestämmer medarbetarnas bild av företaget. Jag har i denna 
uppsats koncentrerat mig på hur en företagsledning kan påverka sin personal med hjälp av 
kommunikation, men naturligtvis är det många andra faktorer som spelar in i arbetet med att 
förändra identiteten. Betydelsefullt är exempelvis hur förarbetet har gått till. Har 
medarbetarna fått varit med och arbeta fram den bild ledningen velat sprida? Om idéerna blir 
förankrade hos medarbetarna redan under förarbetet, underlättas kommunicerandet av 
budskapet. Jag tycker att varje företagsledning som ska genomföra en förändringsprocess 
inom sin organisation, noga bör överväga om det är praktiskt genomförbart att engagera 
personal på alla nivåer i företaget i processen.   

När företagets identitet studeras kommer man oundvikligen in på ämnet kultur. Vad kan 
ledningen göra för att påverka kulturen i en viss riktning? För att lyckas med en bestående 
påverkan måste de nya värderingarna delas av personalen. För att uppnå detta krävs 
kontinuitet i budskapet samt tid. Vidare är det viktigt, anser jag, att de budskap som sänds ut 
överensstämmer eftersom motstridiga meddelanden lätt leder till oro. Ledaren bör dessutom 
tänka på att de själva måste leva upp till hur de säger att andra ska vara.  
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Jag anser att både Scandic Infras och Hilton Slussens kulturer idag verkar vara väl stadgade 
och båda ledningarna verkar vara väldigt medvetna om denna. Att förändra en kultur går inte 
bara över en natt, däremot tror jag att ledningen kan göra mycket för att påskynda processen. 
Ledningen verkar som förebild och därigenom har ledningen makt att ändra företagets 
värderingar. Om ledningen ska kunna verka som en förebild, krävs att den är synlig vilket jag 
anser den varit inom både Scandic Infra och Hilton Slussen. Det jag också tror är att Scandic 
Infras kultur och identitet idag är starkare än den varit tidigare. I och med att de först var 
Scandic sen Hilton och nu återigen Scandic, har de lyckats ta till det bästa från både Scandic 
och Hilton och vävt detta samman.  

På Hilton Slussen var det många som slutade vilket resulterade i att ledningen fick möjlighet 
att anställa ny personal. Nyanställda är ofta lättare att forma samtidigt som de sökte sig till 
Hilton eftersom de ville arbeta där och var inställda på det. Scandic Infra ligger i en småstad 
där, till skillnad från i en stor stad, anställda är mer benägna att stanna längre på samma 
arbetsplats. Scandic Infras ledning hade därmed inte samma möjlighet att anställa ny personal. 
Måhända att de anställda på Scandic Infra inte var klara för ett så fint hotell som Hilton, det 
vill säga de var inte klara att ta till sig förändringarna lika bra som de i storstaden. Dessutom 
måste vi ta hänsyn till lågkonjunkturen som rådde vilket också var en stark bidragande orsak 
till att ett hotell som Hilton inte hade en möjlighet utanför storstaden. 

Både Scandic Infra och Hilton Slussen använde sig, enligt mig, av kommunikation för att 
påverka identiteten. Dessutom anställdes inom båda hotellen en ny ledning från Hilton för att 
på så sätt ha enklare att lyckas med att ändra kulturen och därigenom identiteten. Utöver detta 
fick personalen genomgå extra mycket utbildning och diverse möten.  

Hilton Slussen anser jag visar på ett lyckat exempel där de implementerat en helt ny 
företagskultur med en ny identitet. Ledningen är nöjd och anser att personalen idag har den 
bild av företaget de velat förmedla. Scandic Infra däremot tycker jag inte helt uppnådde de 
mål som först var ställda. Målet de hade var att bli ett Hilton hotell och förbli det. Efter ett år 
som Hilton hotell återgick de till att vara med under Scandic namnet. Däremot tror jag att 
Scandic Infra idag har fått en starkare företagskultur vilket i sin tur har bidragit till en högre 
identitetskänsla. Detta bland annat på grund av att de kunnat ta de bästa delarna från Scandics 
och Hiltons kultur och blanda dessa till den för dem bästa lösningen. Ledningen lyckades 
således inte förmedla Hiltonkulturen fullt ut men de verkar ändå nöjda med att ha fått det 
bästa från två världar. 

6.1 Förslag på vidare forskning 

I uppsatsen har jag endast undersökt hur ledningen på två olika hotell har uppfattat 
kommunikationen rörande identitetsförändringen. Intressant skulle vara att genomföra en 
enkät med de anställda för att se hur deras bild stämmer överens med vad ledningen anser. 
Tycker de exempelvis att förändringsarbetet fungerade så bra som Ljungberg menar och 
tycker medarbetarna att de får den information de behöver? Uppfattar personalen att den 
information de får är så kort och tydlig som både Ljungberg och Bussler beskriver? Har de 
anställdas uppfattning om vad företaget står för verkligen förändrats? 
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Vidare tycker jag det skulle vara intressant att än mer undersöka varför Scandic Infra inte 
förblev ett Hilton hotell. Hade personalen där inte en gemensam intern bild av företaget så att 
de på grund av detta inte kunde förmedla den till gästerna? Kan det överhuvudtaget skyllas på 
kommunikationen, eller var det bara på grund av lågkonjunkturen som då rådde? 
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8 Bilaga 1 – Intervjuunderlag till Henrik Ljungberg 
1) Vad är Din historia inom Scandic? 
2) Berätta lite kort om Scandic Infra historia. 
3) Beskriv organisationen.  
4) När blev Scandic Infra ett Hilton hotell och hur länge var det under namnet Hilton?  
5) Hur beslutades det att just Scandic Infra skulle bli Hilton? 
6) Blev det tydliga förändringar för hotellet, Dig och den övriga personalen? 

 
7) Vilka kanaler använder ni er av för att sprida intern information och hur fungerar 

dessa enligt Din mening? 
8) Vilket syfte används de olika kanalerna till? 
9) Vilket anser Du vara det bästa sättet att sprida informationen internt? 
10) Hur anser Du att de informella kommunikationsvägarna fungerar? 
11) Kan Du med två-tre meningar karaktärisera vad som enligt Dig är det viktigaste för att 

skriftlig information ska kunna kallas bra? 
12) Får all personal samma information eller differentieras materialet (varför)?  
13) Tycker Du att ledningen får tillräcklig feedback från personalen? 
14) På vilka sätt har ledningen spridit och förankrat det nya namnet i organisationen? 

Varför valde ledningen dessa sätt? Vilka mål ville ni uppnå? 
15) Har ledningen medvetet velat påverka identiteten efter uppköpet av Hilton? Om ifall - 

Har Ni uppnått resultat, eller arbetar Ni fortfarande på det? 
16) Har ledningen även ändrat på rutinerna för att påverka personalen? 
17) Har Du som hotellchef märkt några problem med att kommunicera förändringarna? 
18) Fick personalen vara med att påverka? 

 
19) Vilken bild anser Du att personalen har av Scandic?  
20) Tror Du att de anställdas uppfattning om vad företaget står för ändrats efter Hiltons 

uppköp? 
21) Tror Du att den anställdas uppfattning om Scandics identitet stämmer överens med 

den uppfattning ledningen velat förmedla? 
22) Är det många som arbetar kvar nu efter uppköpet? Har någon/några hoppat av på 

grund av detta eller av andra skäl? 
23) Tror Du att en företagsledning kan styra sin personals attityder och värderingar? (Hur i 

så fall?) 

 
24) Tror Du att en organisation kan uppvisa en egen kultur? Vilken betydelse har i så fall 

denna? 
25) Anser Du att Scandic fått en ändrad företagskultur efter Hiltons uppköp? Har detta i så 

fall gjorts medvetet, eller mer ”bara blivit så”?  
26) Finns det ett medvetet tänkande om hur ni vill ha kulturen? 
27) Hilton amerikanskt – Scandic svenskt, märker ni detta? Är det något ni måste ta 

hänsyn till? 
28) Tror Du att medarbetarna har förstått och accepterat den nya profilen (varför/varför 

inte?) 
29) Har Du lärt Dig något under processen som Du skulle gjort annorlunda om Du stått i 

samma situation idag? 
30) Vad var orsaken till att hotellet återgick till att heta Scandic igen? Varför förblev ni 

inte vid namnet Hilton? 
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9 Bilaga 2 - Intervjuunderlag till Michaela Bussler 
1) Vad är Din historia inom Scandic/Hilton? 
2) Berätta lite kort om Hilton Slussens historia. 
3) Beskriv organisationen inom Hilton Slussen. 
4) När blev Scandic Slussen ett Hilton hotell? 
5) Hur beslutades det att just Scandic Slussen skulle bli Hilton? 
6) Blev det tydliga förändringar för hotellet, Dig och den övriga personalen?  

 
7) Vilka kanaler använder ni er av för att sprida intern information och hur fungerar 

dessa enligt Din mening? 
8) Vilket syfte används de olika kanalerna till? 
9) Vilket anser Du vara det bästa sättet att sprida informationen internt? 
10) Hur anser Du att de informella kommunikationsvägarna fungerar? 
11) Kan Du med två-tre meningar karaktärisera vad som enligt Dig är det viktigaste för att 

skriftlig information ska kunna kallas bra? 
12) Får all personal samma information eller differentieras materialet (varför)?  
13) Tycker Du att ledningen får tillräcklig feedback från personalen? 

 
14) På vilka sätt spred och förankrade ledningen det nya namnet i organisationen? Varför 

valde ledningen dessa sätt? Vilka mål ville uppnås? 
15) Har ledningen medvetet velat påverka identiteten efter uppköpet av Hilton? Om ifall - 

Har Ni uppnått resultat, eller arbetar Ni fortfarande på det? 
16) Har ledningen även ändrat på rutinerna för att påverka personalen? 
17) Uppstod det några problem med att kommunicera förändringarna? 
18) Fick personalen vara med att påverka? 
19) Känner ni er fortfarande som en del av Scandic? 
20) Vilken bild anser Du att personalen har av Hilton?  
21) Tror Du att de anställdas uppfattning om vad företaget står för ändrats efter Hiltons 

uppköp? 
22) Tror Du att den anställdas uppfattning om Hilton identitet stämmer överens med den 

uppfattning ledningen velat förmedla? 
23) Är det många som arbetar kvar nu efter uppköpet? Har någon/några hoppat av på 

grund av detta eller av andra skäl? 
24) Tror Du att en företagsledning kan styra sin personals attityder och värderingar? (Hur i 

så fall?) 

 
25) Tror Du att en organisation kan uppvisa en egen kultur? Vilken betydelse har i så fall 

denna? 
26) Anser Du att Hilton Slussen fått en ändrad företagskultur efter uppköpet? Har detta i 

så fall gjorts medvetet, eller mer ”bara blivit så”?  
27) Finns det ett medvetet tänkande om hur ni vill ha kulturen? 
28) Hilton amerikanskt – Scandic svenskt, märker ni detta? Är det något ni måste ta/tog 

hänsyn till? 
29) Tror Du att medarbetarna har förstått och accepterat den nya profilen (varför/varför 

inte?) 
30) Har Du lärt Dig något under processen som Du skulle gjort annorlunda om Du stått i 

samma situation idag?  
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