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Sammanfattning  
 

För att skapa ett kontinuerligt framgångsrikt företag krävs det i dagens samhälle att många 

faktorer uppfylls.  En av dem är att företaget måste arbeta med att implementera och bibehålla 

en stark och rätt organisationskultur. Men vad händer när företaget växer och blir så pass stort 

att det etablerar sig i främmande och lokala kulturer? Är den befintliga deltagaren villig att 

anamma en viss organisationskultur med annorlunda värderingar och normer?  Syftet med 

denna uppsats är att ge kunskap om vilka utmaningar ett internationellt företag möter i sitt 

arbete med att implementera sin organisationskultur på en lokal markand. Den teoretiska 

ramen bildas av ett ledar- och personalperspektiv inom forskningsområdet 

organisationskultur, där vi lyfter fram de ledande forskare och författare samt deras teorier 

inom ämnet. Det empiriska materialet har bestått av kvalitativa intervjuer med en hotellchef 

och medarbetare på ett Marriott Renaissance Hotel. Utifrån undersökningen drar vi slutsatsen 

att hotellkedjan använder formella verktyg för att styra organisationskulturen och det är de 

som sätter ramarna för det informella agerandet vilket är djupet i organisationskulturen. 

Metoderna som används på Marriott Renaissance Hotel kan däremot användas av flera 

internationella organisationer som etablerar sig på lokala marknader. I organisationer anpassar 

sig människor olika till formella regler som är uppsatta av organisationen och utifrån reglerna 

skapar människorna sin egen informella kultur, vilken är unik. I dagens globala samhälle är 

det viktigt med en förståelse för skillnader över nationella gränser. Denna förståelse för 

kulturella skillnader underlättar implementeringen av en stark organisationskultur.  
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1 Inledning 
 

 

 

"Marriott försöker matcha det bästa från två kulturer. (...) I Sverige får man göra vissa saker 

medan andra får man inte göra. (...) Det är enormt svårt att bara plocka en kultur över i en 

annan." 

     Hotellchef 2010-04-20 

 

Detta är ett urval av vad en hotellchef på ett Marriott Renaissance Hotel i Sverige säger om 

deras arbete med implementering av organisationskultur. Närmare bestämt handlar det om 

implementeringen av hotellkedjans amerikanska organisationskultur över i den lokala 

kulturen. Alltfler företag väljer att etablera sig i främmande länder. Det finns många verktyg 

en ledare kan ta hjälp av för att skapa en god organisationskultur på arbetsplatsen. Skapandet 

av en organisationskultur är en ständig process och handlar lika mycket om inkludering som 

exkludering.
1
 Vi vill därför ta reda på vilka aktiviteter företagen utnyttjar för att implementera 

organisationskulturen samt möjligheter och svårigheter kring fenomenet.  

Många företag arbetar med att utveckla en stark organisationskultur då det har visat sig vara 

en framgångsfaktor. Det är ett sätt att stärka det som gör företag unikt, det vill säga de sociala 

aspekterna. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1
 Salzer-Mörling, Miriam. Företag som kulturella uttryck. (1998).  Sid.20-21 
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1.1 Bakgrund 
 

Organisationskultur blir enligt Salzer-Mörling (1998) alltmer omskrivet som det moderna 

sättet att skapa framgång i ett företag.
2
 I dag utformas eller implementeras en specifik 

organisationskultur så att ledarna kan kontrollera socialiseringsprocessen som sker inom ett 

företag. De sociala aspekterna är en av de faktorer som gör ett företag unikt. En viktig 

anledning till att ledarna skapar förståelse för organisationskultur är för att kunna skapa 

lojalitet, intresse och engagemang hos både medarbetare samt gäster. Om ett företag lyckas 

forma eller implementera en rätt och stark organisationskultur leder detta till framgång. När 

företag inte inser vikten av att arbeta för att stärka organisationskulturen kan det leda till 

motgångar.
3
 De första artiklarna om organisationskultur skrevs på slutet av 1970-talet.

4
 

Forskarnas syn på organisationskultur går enligt Henning Bang i boken Organisationskulturer 

(1999) isär. Det ena perspektivet är att organisationskultur fungerar som ett styrmedel, vilket 

går att skapa från grunden och som går att förändra. Det andra perspektivet ser 

organisationskultur som ett fenomen som uppstår naturligt och som inte är lätt att påverka.
5
 

Att definiera organisationskultur är komplicerat. Utmaningen är att göra fenomenet 

användbart för att kunna jämföra och skapa förståelse för beteenden och handlingar.
6
  

1.2 Problemformulering 
 

Enligt vår kännedom finns det inte undersökningar gjorda om hur företag arbetar med att 

överföra sin organisationskultur till en annan lokal kultur ur ett personalperspektiv. Många 

välkända författare inom ämnet belyser organisationskultur utifrån ett ledarperspektiv. 

Exempel på dessa författare är Edgar Schein (2004), Terrence E. Deal & Allan A. Kennedy 

(1987) och Grönroos (2008). Detta för att styra och kontrollera personalens arbetssätt och 

motivation. Den önskvärda organisationskulturen som implementeras sker då uppifrån och 

ner. Berättelser och värderingar har sitt ursprung hos ledningen som vidare uppmanar sina 

medarbetare att anamma dem. Detta leder oss till frågan, vilka möjligheter och problem 

tillkommer när ledare och medarbetare antingen delar eller inte delar samma uppfattning 

kring organisationskultur? 

 

                                                 
2
 Salzer-Mörling, Miriam. Företag som kulturella uttryck. (1998). Sid.18 

3
 Ibid. Sid.18 

4
 Bang, Henning. Organisationskultur. (1999). Sid.12 

5
 Ibid. Sid.21-22 

6
 Ibid. Sid.21-23 
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Då företag växer och etablerar sig i andra länder resulterar det i att organisationskulturer 

implementeras i kulturer. Denna situation upplevs och mottas olika av medarbetare. Detta 

medför en utmaning för internationella företag, vad gäller att skapa förståelse för vilka 

aspekter som med fördel implementeras och vilka som bör låtas bli. Är det möjligt att en 

organisationskultur fungerar internationellt och att implementera den lokalt och 

framgångsrikt?  

1.3 Syfte 

 

Vi kommer att undersöka hur ett internationellt företag implementerar sin organisationskultur 

på en lokal marknad.  

1.4 Frågeställning 

 

 Går det att implementera en organisationskultur från ledningen till medarbetarna 

framgångsrikt med hjälp av givna riktlinjer och specifika värderingar?  

 

 Vilka strategiska redskap använder en internationell hotellkedja sig av i sitt arbete med 

att implementera sin organisationskultur över nationella gränser?  

 

 Hur mottager medarbetarna den nya organisationskulturens formella och informella 

aspekter? 

1.5 Disposition 

Uppsatsens upplägg bygger på sex kapitel, det första kapitlet introducerar en förståelse för 

bakgrund, problemformulering, syfte och frågeställning för uppsatsen. Vidare presenteras 

olika definitioner inom ämnet och olika relevanta teorier, vilka ger förståelse för analysen. 

Den teoretiska ramen bygger på tre teman; uppkomst av organisationskultur, 

organisationskultur som styrmedel och globalisering och lokalisering. Därefter redovisas 

tillvägagångssättet i ett metodkapitel. I det fjärde kapitlet sammanställs empirin som sedan 

analyseras i relation till teorierna i femte kapitlet, både empirin och analysen följer den 

teoretiska ramens struktur. Uppsatsen avslutas med att vi besvarar frågeställningen och drar 

slutsatser. Kapitlet avslutas med en diskussion samt idéer till fortsatt forskning. 
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2 Teoretisk ram – Maskinen har fått en själ 
 

I det här kapitlet kommer vi att definiera begreppen organisation, kultur samt 

organisationskultur. Detta för att läsaren ska få en introduktion och förståelse för ämnet, vilket 

är både brett och komplext. Vidare kommer vi att beskriva teorier som belyser uppkomsten 

samt utvecklingen av organisationskultur. Vi kommer även att ta upp hur organisationskultur 

kan påverkas och användas som ett kontrollverktyg. Slutligen presenteras teorier som 

beskriver vad som anses vara starka respektive svaga organisationskulturer och vad dessa kan 

ge för positiva respektive negativa effekter i en organisation.  

2.1  Definition av organisation 

 

Enligt Salzer–Mörling är syftet med organisation att skapa mening i verkligheten.
7
 Den består 

av ett samspel av händelser, människor och objekt. Det är en process som strävar efter 

gemensamt meningsskapande. Kombinationen av handlingar och meningar utvecklas till ett 

sammanhängande nätverk och blir därmed en organisation.
8
  

 

2.2 Definitionen av kultur 

 

Henning Bang menar i boken Organisationskultur (1999) att det medför svårigheter med att 

definiera begreppet kultur då det är immateriellt. Människor känner till kultur men kan inte 

precisera vad den omfattar. Kultur är en sammanhängande helhet som omfattar kunskap, 

konst, moral, traditioner, övertygelser och skick. Undantagen är de färdigheter som samhället 

skapat.
9
  

 

 
 

 

                                                 
7
 Salzer-Mörling, Miriam. Företag som kulturella uttryck (1998).  Sid. 5-7 

8
 Ibid. Sid. 5-7  

9
 Bang, Henning. Organisationskultur. (1999). Sid. 21 



10 

 

2.3 Definition av organisationskultur  
 

Enligt Salzer-Mörling (1998) sågs organisationer tidigare som rationella maskiner.
10

 Det 

handlade om att hantera organisationer på ett rationellt och strukturerat sätt för att skapa 

effektivitet.
11

 Det har skett en förändring i detta synsätt, vilket har medfört ett emotionellt 

perspektiv på organisationer. Den emotionella och irrationella organisationssyn bidrog till att 

ett behov av att använda kultur som ett kontrollverktyg växte fram.
12

  

 

Det finns framförallt två olika sätt att se på organisationskultur. Det ena sättet är att se 

organisationskultur som en variabel som finns i organisationer och som går att kontrollera. 

Det andra synsättet ser organisationskultur som en metafor, vilken inte går att kontrollera. 

Salzer-Mörling (1998) menar att genom att studera organisationens kultur skapas en förståelse 

för hur organisationen fungerar. Detta eftersom kulturen speglar livet i organisationen.
13

  

 

Det krävs alltså en förståelse för hur komplext och brett ämnet är innan vi går vidare i 

uppsatsen. I alla organisationer finns kultur. Vi kommer att utgå från att organisationskultur är 

kontrollerbart och bör alltså ses som en variabel. Organisationskultur är påverkningsbart om 

organisationer väljer att skapa förståelse för sin egen organisationskultur och dess funktion. 

 

2.4 Tre-perspektiv teorin 
 

En teori som presenterades 1987 av Debra Meyerson och Joanne Martin i boken Cultivating 

Culture (2003) beskriver hur man kan se på organisationskultur utifrån tre perspektiv. Denna 

teori kallas tre-perspektiv teorin och består av integrering, differentiering och fragmentering.
14

 

Martin förespråkar att i undersökningar av organisationskultur ska hänsyn tas till alla tre 

perspektiven samtidigt, annars kan det uppstå blinda fläckar. Integrationsperspektivet 

beskriver att det finns uppfattningar i organisationskulturen som delas av flertalet 

medarbetare. Detta leder till tydlighet och likasinnade tolkningar.
15

 För att en 

organisationskultur ska ha ett integrationsperspektiv krävs det tre egenskaper. Den första är att 

                                                 
10

 Salzer-Mörling. Företag som kulturella uttryck. (1998). Sid. 18-19 
11

 Ibid. Sid. 18-19 
12

 Ibid. Sid.18  
13

 Salzer-Mörling. Book review; Cultivating Culture, (2003). Sid. 385-401 

  
14

 Salzer-Mörling. Book review; Cultivating Culture (2003). Sid. 385-401 
15

 Martin, Joanne. Organizational culture: mapping the terrain. (2002). Sid.119-120 
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kulturen i organisationen är konsekvent.
16

 Författare som Edgar Schein (2004) betonar också 

vikten av detta.
17

 Konsekvent innebär att alla deltagare delar samma värderingar samt att 

offentliggöranden överensstämmer med deltagarnas värderingar. Den andra egenskapen är att 

det ska råda samförstånd kring värderingar i organisationen. Den tredje egenskapen är att 

kulturen är ledarfokuserad, det vill säga att ledaren eller ledningen i organisationen skapar och 

tillför kultur.
18

 Differentieringsperspektivet tar upp hur olika aspekter i organisationskulturen 

tolkas olika, vilket leder till att subkulturer skapas.
19

 Med subkultur menas en undergrupp som 

utvecklat sin egen organisationskultur. Detta kan till exempel vara en division, avdelning eller 

gruppchefer.
20

 När subkulturer skapas utvecklas relationer mellan subgrupperna. De relationer 

som uppstår kan vara av olika slag. De kan antingen agera självständigt eller så samarbetar 

dem. I vissa fall kan det även uppstå konflikter.
21

 Definitionen av differentieringsperspektivet 

är att en subkultur har en gemensam syn på till exempel berättelser, ritualer och jargong.
22

 

Denna kultur särskiljer sig från integrationsperspektivet genom att den är inkonsekvent, då 

värderingar riktar sig åt olika håll inom företaget.
23

 Fragmenteringsperspektivet behandlar de 

faktorer i organisationskulturen som framstår som oklara. Det kan till exempel vara 

paradoxer, ironi eller motsägelser. Detta perspektiv fokuserar på vad som är tillfälliga 

problem. Perspektiven bidrar till att ta upp relationen mellan kulturella manifestationer, 

orienteringen för att hitta enighet i kulturen och hur man hanterar oenighet. Eftersom de tar tre 

olika riktningar på tre olika dimensioner kompletterar dessa perspektiv varandra.
24

     

   

2.5 Uppkomsten av organisationskultur 
 

Enligt boken Organisationskultur (1999) kan kulturer utvecklas i alla olika sorters grupper 

men det måste förekomma tre förutsättningar.
25

 Det krävs att deltagarna i gruppen har upplevt 

problem tillsammans i arbetet. Den andra förutsättningen är att gruppen måste ha haft 

möjligheten att lösa problemen tillsammans och bemött resultatet av lösningarna. Den tredje 

                                                 
16

 Bang, Henning. Organisationskultur (1999). Sid.29-30 
17

 Ibid. Sid. 29-30 
18

 Ibid. Sid. 29-30 
19

 Martin, Joanne. Organizational culture: mapping the terrain. (2002). Sid. 119-120 
20

 Bang, Henning. Organisationskultur. (1999). Sid. 29 
21

 Martin, Joanne. Organizational culture: mapping the terrain. (2002). Sid. 119-120 
22

 Ibid. Sid. 55 
23

 Bang, Henning. Organisationskultur. (1999). Sid. 29 
24

 Martin, Joanne. Organizational culture: mapping the terrain. (2002). Sid. 119-120 
25

 Bang, Henning. Organisationskultur (1999). Sid.29-30 
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förutsättningen är socialisering.
26

 I artikeln, Commitment of Cultural Minorities in 

Organizations: Effects of Leadership and Pressure to Conform (2010), uttrycker författarna 

att engagemang i en organisation kan skapas genom socialiseringsprocessen. 

Socialiseringsprocessen bygger på att företagen lär ut värderingar och normer. Deltagare med 

olika kulturella bakgrunder har olika värderingar som härstammar från varierande 

socialiseringsprocesser. Dessa socialiseringsprocesser kan enligt författarna leda till olika 

överenskommelser gällande sociala relationer på arbetsplatsen och hantering av 

arbetsuppgifter.
27

 Socialiseringen som sker senare i livet, exempelvis i yrkeslivet, är mer 

påverkningsbart av individen. Därför inför organisationer olika inlärningstekniker för att 

stärka denna process. De nya deltagarna ska börja tänka som de befintliga för att bli 

accepterade.
28

 När nya deltagare socialiseras in i en organisation, lär de sig organisationens 

mål, normer och utvalda arbetsmetoder.  Detta är grunden till förståelse för organisationens 

värderingar och förväntade beteenden.
29

 

 

Författaren Ikujiro Nonaka menar i artikeln A Dynamic Theory of Organizational Knowledge 

(1994) att finns det två sorters kunskap, den tysta och den agerande. Den tysta kunskapen 

anser Nonaka (1994) vara svår att lära ut eftersom den är inbäddad hos individen och är 

erfarenhetsbaserad. Tyst kunskap ”sitter i väggarna” och kan enbart läras ut genom att man 

visar kunskapen och inte genom orduttryck. Exempel på tyst kunskap är cykla och knyta 

skorna. Denna typ av kunskap kan enbart överföras genom socialisering mellan de befintliga 

deltagarna och de nyrekryterade. Förmågan att kunna överföra tyst kunskap från en individ till 

en annan är svår att imitera, vilket medför att kunskapen blir unik. Den agerande eller uttalade 

kunskapen är lättare att överföra. Denna kunskap är ofta dokumenterad och objektiv och den 

kan samlas in som data menar Nonaka (1994).
30

 

 

2.5.1 Medarbetare som deltagare 

 

Vijay Sathe i artikeln implications of corporate culture; a managers guide to action (1983) 

kartlägger kulturanpassning i förhållande till organisation respektive deltagare. Antingen är 

                                                 
26

 Ibid. Sid. 30 
27

 Joyce, Rupert et al. Commitment of Cultural Minorities in Organizations: Effects of Leadership and Pressure 

to Conform. (2010). Vol.25. No.1. Sid. 35-37 
28

 Bang, Henning. Organisationskultur (1999). Sid.30 
29

 Joyce, Rupert et al. Commitment of Cultural Minorities in Organizations: Effects of Leadership and Pressure 

to Conform. (2010). Vol.25. No.1. Sid. 35-37 
30

 Nonaka, Ikujiro. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. (1994). Organization Science. 
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deltagarna kulturanpassade eller ickeanpassade. Att vara kulturanpassad innebär att deltagaren 

delar företagets värderingar samt att deltagaren har stark tro på företaget. Exempel på 

värderingar kan gälla socialt ansvar, professionalism och respekt gentemot omgivningen i 

företaget. Tro på företaget preciserar Sathe (1983) som antagande om hur företaget arbetar.  I 

modellen framgår det fyra olika deltagarkaraktärer, som han kallar för, good solider 

(disciplinerad), adapter (anpassningsbar), rebel (upprorisk) och marverick (enstörning). Dock 

framhävs det i artikeln att det finns risk för att deltagare inte passar in i någon av de 

ovanstående karaktärerna, vissa deltagare hamnar mellan två karaktärer. Utifrån dessa 

karaktärer kan ledaren och deltagaren avgöra hur företaget kan effektivisera resurserna och 

antingen anpassa sig efter deltagarna eller forma deltagarna efter det bestämda beteendet.  

Genom denna kartläggning av brister som finns hos deltagaren och organisationen kan man 

övervinna svagheterna.
31

 

 

 2.6 Organisationskultur som styrmedel  
 

Orsaken till att man väljer att skapa och implementera en organisationskultur är för att den 

medför ett antal funktioner som i slutändan gynnar organisationen finansiellt. Henning Bang 

(1999) delar upp funktionerna i två kategorier, primära och sekundära. Den primära 

funktionen är att organisationskultur kan användas som ett styrmedel för att styra 

medarbetarnas beteenden genom att tillföra riktlinjer, modeller och kartor i arbetet, detta 

innebär att man tillhandahåller verktyg för att kunna hantera och lösa problem. Den sekundära 

funktionen är att organisationskultur integrerar deltagarna i en grupp.
32

 Edgar Schein påpekar 

i boken Organisationskultur (1999) att genom att skapa riktlinjer och modeller för hur 

deltagarna ska agera vid interna och externa problem, kan man styra deras beteende och ha 

kontroll över företaget.
33

 Den sekundära funktionen bygger på att sammanställa olika 

beståndsdelar i organisationen. Genom att limma ihop beståndsdelarna med ett socialt lim 

som Bang kallar det, kan man skapa en organisationsidentitet och deltagaridentitet som 

integrerar alla deltagarna. Resultatet av att sammanställa de olika beståndsdelarna i företaget 

är att lojalitet tillkommer och deltagarna blir alltmer engagerade i organisationen.
34

 

 

                                                 
31

 Vijay Sathe. Implications of corporate culture; a managers guide to action. (1983) 
32

 Bang, Henning. Organisationskultur. (1999).Sid. 95-96 
33

 Bang, Henning. Organisationskultur (1999). Sid. 96-100 
34

 Ibid. Sid. 95-100 
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Deal och Kennedy (1983) påpekar detsamma som Bang (1999), att en stark 

organisationskultur är ett verktyg för att styra beteenden. Enligt Deal och Kennedy (1983) 

hjälper organisationskulturen företaget att utföra ett bra arbete på två sätt. När man har ett 

system med formella regler, blir det tydligare för medarbetare hur de ska agera. Detta har en 

stark påverkan på produktiviteten i en organisation. Vidare menar Deal och Kennedy (1983) 

att den andra anledningen till varför en stark kultur är ett styrmedel är att det ökar personalens 

motivation, vilket leder till en högre arbetsinsats.
35

  

2.6.1 Stark organisationskultur  
 

Deal och Kennedy förklarar i boken Företagskulturer (1983) att en stark organisationskultur 

är uppbyggt av fem element. Det första elementet är affärskultur. Eftersom organisationer 

verkar i olika miljöer, är det den specifika affärsmiljön som avgör vad som måste göras för att 

lyckas. Värderingar är enligt Deal och Kennedy (1983) ett annat element i en 

organisationskultur. Detta är den så kallade kärnan. Värderingar hjälper till att definiera vad 

som är framgång för de anställda. Hjältar är också ett element i starka organisationskulturer. 

Hjältar blir en personifiering av värderingarna och förebilder som de medarbetarna vill leva 

upp till. Riter och ritualer finns i starka organisationskulturer. En organisations riter och 

ritualer visar de typer av beteenden som förväntas av de anställda. Det kulturella nätverket är 

det sista elementet Deal och Kennedy (1983) menar en organisationskultur består av. Detta är 

ett informellt kommunikationsmedel bestående av historieberättare, ryktesspridare, och 

”spioner” som sprider ut företagets värderingar och hjältemytologi.
36

  

 

Deal och Kennedy (1983) ägnar mycket plats i sin bok åt värderingar. Värderingar binder 

ihop alla de andra elementen och gör dem meningsfulla. Framgångsrika organisationer är 

enligt författarna mycket beroende av att de anställda identifierar sig med värderingarna, 

hanterar dem rätt och agerar efter dem.37 Värderingarna hos framgångsrika organisationer är 

förankrade hos alla i organisationen, från medarbetare till ledning.38 Slogans är en annan 

faktor som ger uttryck för en organisations värderingar.  För utomstående kan de låta 

meningslösa men för företaget representerar de en tro som hänger samman med 

grundfilosofin och som fungerar som riktlinjer.39  Starka värderingar gör att medarbetarna 
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strävar efter samma mål. Enligt Deal och Kennedy (1983) styr dessa värderingar beteenden 

och handlingar, vilka fungerar som vägledning vid beslutsfattande. Organisationens 

värderingar har betydelse för kommunikation med omvärlden. Det finns dock vissa risker med 

att ha starka värderingar. En risk är att de kan bli föråldrade. Om marknaden förändras och 

ledningen måste tänka nytt, kan starka värderingar stå i vägen för innovationer. Värderingarna 

kan alltså hindra förändringar. Det kan vara motstånd hos både ledning och personal. Den 

sista risken Deal och Kennedy (1983) pekar på är den med motsättningar mellan ledningens 

beteende och organisationens värderingar. I en stark organisationskultur behövs det ledare 

som är övertygade om att värderingarna hjälper till att nå målen. Om ledningen bortser från 

värderingarna till fördel för målen, kommer detta att undergräva budskapet.40 Henning Bang 

(1999) menar i det här fallet att företaget bör ta reda på kulturens styrka och innehåll, för att 

sedan kunna avgöra om organisationskulturen utgör ett hinder eller en tillgång. En stark 

organisationskultur medför, enligt Bang (1999), lojalitet och engagemang i organisationen då 

medarbetarna riktar sig åt samma håll. Sathe menar i boken Organisationskultur (1999), att 

det är kulturens innehåll som avgör om deltagarna riktar sig åt samma håll och inte styrkan på 

organisationskulturen.41 

När man frågar människor vad kultur är, blir det enligt Edgar Schein (2004) ofta beskrivit på 

ett ytligt sätt, till exempel som sammansättningen av normer. Men själva kulturen är det som 

ligger bakom normerna, ritualerna och värderingarna. Det är detta Schein (2004) menar är 

djupet av kultur. Bredden är å andra sidan det stora omfånget av gruppens funktioner, de yttre 

och de inre handlingarna. Mönster eller integrationer som Schein (2004) kallar det, är det som 

binder de tre ovan nämnda delarna samman. Människors beteende driver fram stabiliteten i 

organisationer. Det är ett mänskligt basbehov att ha stabilitet och ordning i tillvaron. Enligt 

författaren handlar det om att förstå essensen i vad kultur är, vart den kommer ifrån och hur 

den utvecklas. Då kan man också få en bättre förståelse för mänsklig beteende och inte minst 

organisationers agerande.
42

 

2.6.2 Hur man skapar en stark organisationskultur 
 

Bang (1999) menar att organisationer utnyttjar metoder för att stärka sin organisationskultur 

och säkerställa att man bevarar den kultur som existerar i organisationen. De fem mest 
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använda metoder enligt Bang (1999) är intern rekrytering, särskiljande rekrytering, socialisera 

värderingar, förmåner samt införandet av ceremonier. Intern rekrytering medför att 

medarbetarna redan är bekanta med organisationens värderingar och kan snabbare anpassa sig 

på den nya arbetsplatsen. När organisationen väljer att lägga stor vikt vid rekrytering 

underlättar det implementeringen av önskvärd organisationskultur. Detta kallas för 

särskiljande rekrytering. Den tredje metoden, socialisera värderingar, innebär att kontinuerligt 

förmedla de värderingar som anses vara viktigast för organisationen. Detta kan ske genom 

interna nyhetsbrev, personaltidningar och slogan på arbetsplatsen. För att försäkra sig om att 

de anställda stannar kvar i organisationen, för att behålla kulturen, är det viktigt att man 

erbjuder dem något som binder dem till organisationen. Möjligheter att få växa och klättra i 

grader inom organisationen är en av de mekanismer som skapar lojalitet hos de anställda. Den 

sista metoden, ceremonier, är något som organisationer har valt att implementera för att 

bibehålla en stark organisationskultur. Genom att tillföra ceremonier kan man enligt Bang 

(1999) öka upplevelsen. Ceremonier kan innefatta personalfest och evenemang som tack för 

att medarbetarna har uppnått mål. Detta medför även att alla känner sig delaktiga i processen 

av att uppnå målen och relaterar det till positiva effekter.
43

 

2.6.3  Nackdelar med en stark organisationskultur 
 

Risken med att ingå i en stark organisationskultur är att grupper kan fatta irrationella beslut. 

Individen i gruppen blir ett offer för ”groupthink”. Irving Janis (1971) myntade begreppet 

”groupthink”, grupptänkande, i början av 70-talet.
44

 Författaren hävdar att i starka kulturer 

kan det förekomma grupper som blir alltför täta och eniga att rationella och realistiska 

värderingar och beslut nonchaleras. Typiska kännetecken för grupptänkande är, när deltagare 

blint uppmuntras till att acceptera deras ledares och andra deltagares värderingar, synpunkter 

och förslag. Detta påverkar kritiskt tänkande och analys hos deltagarna.
45

 Gruppen är 

disciplinerad och mycket intim. Starka känslor uppstår som binder deltagarna till en grupp 

med ett tänk, samtidigt ges det inte möjlighet att kunna uttrycka sig annorlunda och tänka ur 

en annan synvinkel. Effekten blir att man skapar en ”vi mot dem” känsla.
46

 Janis (1971) lyfter 

fram åtta typiska kännetecken på grupptänkande.
47

  När deltagarna i en grupp anser sig vara 

oövervinneliga och orealistiskt optimistiska blir de därmed också övermodiga, detta tyder på 
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grupptänkande. Detta kännetecken kallar Janis (1971) för osårbarhet. Det andra kännetecknet 

är rationalisering av varningssignaler, vilka bygger på det första kännetecknet, där deltagarna 

rationaliserar bort varningstecken som uppstår och bortförklarar hot utifrån. Man bygger upp 

en försvarsposition för att inte tolka en varning som ett hot. Det tredje kännetecknet är att 

gruppen isolerar sig från omvärlden då de anser att deras moralkänsla är det enda som gäller 

och ignorerar andra gruppers moraler och åsikter. Gruppen har därför en stark tro på sin 

moral. Janis (1971) belyser att gruppen inte visar respekt gentemot andra gruppers ledare. 

Ofta har gruppen en nedsättande syn på andra gruppers ledare och underskattar hennes 

förmågor och prestationer. De blir ovilliga att förhandla med andra gruppers ledare och anser 

att motgruppen är underlägsna i alla situationer. Gruppen skapar en stereotyp på externa 

grupper och dess ledare. Grupptryck är det femte kännetecknet på grupptänkande. Varken 

kritik eller tvivel är acceptabelt inom gruppen. Om det uppstår tvivel får den inte visa sig utåt. 

Vid eventuellt tvivel tillbakavisar ledaren det. I samband med grupptryck förekommer också 

därmed självcensur. Deltagarna vågar inte hävda något annat än det som sagts i gruppen och 

värderar inte sina tvivel och åsikter tillräckligt för att kunna uttrycka dem. När gruppen delar 

en bild av harmoni och enighet vid varje beslut eller värderingar som går efter flertalets syn, 

anser grupper per automatik att besluten och värderingarna har ett sanningsvärde, eftersom de 

delar bilden av samstämmighet. Det sista kännetecknet som Janis (1971) framhäver är när 

deltagarna väljer att åsidosätta information, vilken talar emot ledaren. På så sätt beskyddas 

gruppen och ledaren, genom att deltagarna agerar som ”tankevakter”.
48

 

 2.7 Globalisering och lokalisering 
 

Salzer-Mörling skriver i boken Kulturella uttryck (1998) hur marknader idag integreras 

samtidigt som meningar i organisationer homogeniseras. Företagen växer allt fortare och 

sprider sig över nationella och kulturella gränser. Från företagens sida krävs det att man 

bevarar en föreställning av organisationen över gränserna. Geografiska avgränsningar håller 

på att suddas ut då alltfler företag växer och etablerar sig på nya marknader. Salzer-Mörling 

(1998) använder begreppet ”den globala byn” för att förklara utvecklingen av hur marknader 

homogeniseras då människor och produkter sprider sig genom gränserna. Teknologi, transport 

och telekommunikation möjliggör denna expandering, och därmed upplösning av avgränsade 

kulturer. Detta medför multikulturella nätverk, världens kulturer blir globala samt att kulturer 
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blir svåra att urskilja. När världens kulturer blir globala kan inte meningar vara slutna till 

lokala platser.
49

  

2.7.1 ”Svensk organisationskultur” 

 

I boken Från kulturkrockar till kulturmöten (2009), definierar Beckman & Forsling, olika 

nationella kulturer och menar att den svenska kulturen tolkas som exotisk i omvärlden. Det 

som utmärker den svenska organisationskulturen är att det finns konflikträdsla för att 

människor inte vill sticka ut. Att sticka ut, hävda sig eller skryta uppskattas inte i svensk 

kultur. Den svenska organisationskulturen strävar efter att alla medarbetare känner sig 

delaktiga i möten. Möten blir därmed tidskrävande, alla ska få möjligheten att uttrycka sina 

åsikter och idéer. Ledarens syfte är att uppnå konsensus istället för att samla alla för 

informering och överlämning av uppgifter. Svenskar är uppfostrade i ett samhälle som bygger 

på offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. På så sätt ser dialoger och möten annorlunda ut 

från land till land. En annan aspekt som Beckman & Forsling (2009) lyfter fram är olika 

organisationsstrukturer. Hierarkisk och byråkratisk organisationsstruktur håller på att 

upphöra. Alltfler företag i Norden använder sig av en platt organisationsform där alla arbetar i 

grupp och får sin röst hörd. Människor prioriterar att få stimulerande arbetsuppgifter istället 

för att ta sig genom nivåer i hierarkin. En ledare är även en medarbetare.
 50
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2.8 Sammanställning av teoretisk ram 
 

Vi kommer framförallt att lägga vikten på att undersöka den djupt inrotade 

organisationskulturen. Detta handlar om att få fram de informella metoderna och modellerna 

som företaget använder för att kunna analysera det informella sociala aspekterna. 

Socialiseringen blir därmed en viktig grund och utgångspunkt för att skapa förståelse för 

fenomenet. För att kunna urskilja gemensamma värderingar samt oskiljaktigheter inom 

företaget använder vi oss av teorin om integrering, differentiering och fragmentering. Detta 

tydliggör hur medarbetarna mottager och anammar den önskvärda organisationskulturen. 

Teorierna som behandlar hur organisationskultur kan användas som ett kontrollverktyg anser 

vi relevanta då detta är grunden till varför organisationer lägger resurser på fenomenet. Det är 

även viktigt att förstå vad en stark organisationskultur kan bidra med samt hur den skapas. I 

förhållande till den positiva aspekten av organisationskultur finns det även negativa aspekter 

vilka man bör ha i åtanke. Genom att applicera dessa teorier och perspektiv i verkligheten kan 

vi besvara frågeställningen.    
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3 Metod 
 

Ämnet vi berör är komplext och vi vill skapa djupare förståelse för fenomenet genom att 

uppfylla uppsatsens syfte och ge svar på frågeställningen. För att detta ska ske är det 

betydelsefullt att vi använder en passande metod, vilka är kvalitativ forskning med kvalitativa 

metoder som tillvägagångssätt. De utvalda metoderna underlättade arbetet när vi samlade 

relevant material som bevisar uppsatsens interna validitet. De utvalda kvalitativa metoderna är 

fallstudie och intervju. I detta kapitel presenteras vårt ställningstagande, val av metoder, urval 

och insamling av empiri. Därpå avslutar vi kapitlet med uppsatsens reliabilitet och validitet. 

3.1 Urval av perspektiv  
 

Tidigare har vi nämnt att forskare ser organisationskultur ur olika perspektiv. I litteraturen 

belyses ofta ämnet organisationskultur ur ett ledarperspektiv och vi vill genom intervjuer 

bland annat undersöka om ledarperspektivet stämmer överens med personalperspektivet. Det 

är sällan som medarbetarnas upplevelse lyfts fram. Vi kommer under arbetets gång ha ett 

förhållningssätt till ämnet som följer perspektivet där organisationskultur är påverkningsbart 

och kan användas som ett styrmedel.    

3.1.2 Deduktivt och induktivt angreppssätt  
 

Deduktiv ansats innebär att man utgår från en teori eller modell, för att sedan undersöka om 

det stämmer överens med verkligheten. Syftet är att bevisa teorin i verkligheten. Den slutsats 

som dras stämmer nödvändigtvis inte överens med verkligheten. Teorin i uppsatsen avgör 

vilket material som ska samlas in, hur vi tolkar det samt hur vi applicerar materialet till 

teorin.
51

 Induktiv metod grundas på att man observerar ett fenomen som organisationskultur 

och samlar in empiriskt material, utifrån det insamlade empiriska materialet väljer vi teorier 

och skapar egna antaganden.  För att kunna ta ställning till relationen mellan teorin och 

empirin samt ge svar på vår frågeställning kring implementering av internationell 

organisationskultur valde vi att lägga upp arbetet som en kombination av deduktiv och 

induktiv ansats. 
52

 Detta för att skapa utrymme för att dra generaliserbara slutsatser och 

möjligheten att varva det empiriska materialet med teorierna i uppsatsen. Empirin bygger på 

insamlade material utifrån kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer. 
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Respondenternas svar tolkades utifrån de mest relevanta och utvalda teorierna inom ämnet, 

som framförs i den teoretiska ramen i uppsatsen.  

3.1.3 Fallstudie – Marriott Renaissance Hotels 

 

Vi har genomfört en fallstudie för att skapa utrymme för analys och diskussion. Fallstudiet 

bygger på att undersöka hur ett Marriott Renaissance Hotel i Sverige arbetar med att 

implementera sin organisationskultur. Detta val av fallföretag gjorde vi eftersom företaget 

startades upp i januari 2010 och har alltså bara varit verksamma under ungefär fyra månaders 

tid. Det som vi anser vara intressant och en fördel med detta hotell är att det nyligen öppnades 

och att de är i startfasen när det gäller att implementera sin organisationskultur. Hotellet ingår 

även i en hotellkedja med över 80 års historia i hotellbranschen. Marriott Hotels anser vi vara 

intressanta att arbeta med då de sitter inne med djup kunskap om hotellmarknaden. De är en 

av de mest framgångsrika hotellkedjorna i världen. Denna kunskap vill vi ta del av för att 

skapa förståelse för vad som är viktigt i implementeringsarbetet av en organisationskultur 

samt vad som är mindre relevant att lägga resurser på. Detta kan bidra med insyn i hur en stor 

amerikansk hotellkedja arbetar med att implementera sin internationella organisationskultur 

lokalt. Det kan även lyfta fram den problematik som kan uppstå och vad olika kulturer kan 

bidra med i skapandet av en organisationskultur. Med hjälp av fallföretaget kan klargöranden 

genomföras utifrån de valda teorierna i arbetet. Att skapa organisationskultur är en ständig 

och dynamisk process.
53

 På så vis medförde det svårigheter att fånga kunskap kring deras 

befintliga kultur och bygga en analys utifrån det insamlade empiriska materialet. Nackdelen 

med att enbart ha ett fallföretag är att det blir svårt att generalisera vår slutsats, då vi inte 

jämför med ett annat hotell.
54

 Dock anser vi att de utvalda teorierna i uppsatsen relaterar till 

internationella organisationer, exempel på teori är globalisering och lokalisering som nämns i 

den teoretiska ramen. Därför kan vår studie generaliseras. 

3.2  Empiri 
 

Insamlingsmaterialet bygger främst på respondenternas svar vid intervjuerna. 

Respondenternas svar kompletterades med företagets broschyrer, hemsida, och vid ett kort 

tillfälle fick vi ta del av deras introduktionshäfte. Med hjälp av dessa informationskällor 

skapas djupare inblick över deras organisationskultur. De olika respondenternas svar kunde 
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antingen bekräfta, förneka eller komplettera företagets externa och interna dokument samt 

uppsatsens teorier. Varje respondents svar var betydelsefullt eftersom ett av syftena med 

organisationskultur är att alla deltagare oavsett position ska känna sig delaktiga i 

organisationen.
55

  

 

3.2.1 Urval av företagsmaterial 

 

Företagsinformationen består av introduktionshäfte, fallföretagets hemsida och allmänna 

broschyrer där företaget presenterar sina värderingar och varumärkets historia. Vi erhöll 

företagsmaterialet efter intervjun med hotellchefen vilket medförde att vi kunde skapa ett 

intervjuschema som blev specifikt utformad för medarbetare på hotellet. Medvetenhet kring 

företagsmaterialet kan påvisa om medarbetarna har kännedom kring företagets värderingar 

och historia samt om de får kontinuerlig uppdatering kring vad företaget står för.  Deal och 

Kennedy menar att ju mer kännedom medarbetarna har kring företaget och deras värderingar 

desto större blir förståelsen för företagets uppsatta mål.
56

 Genom introduktionshäftet kunde vi 

ta del av hur företaget arbetar med att implementera sin organisationskultur hos nyanställda. 

Företagets hemsida är den informationskälla som gett oss insyn i hur företaget kommunicerar 

externt.  

 

3.2.2 Urval av intervjuform och genomgång av intervju 
 

Undersökningsmetoden är kvalitativa intervjuer vilka är semistrukturerade.
57

  Anledningen till 

att vi har valt kvalitativa intervjuer är att den innefattar både semistrukturerad och 

ostrukturerad intervjuform. Vid intervjutillfället utgick vi ifrån intervjuschema som är olika 

utformade beroende på vem vi riktar oss till. I kvalitativa semistrukturerade intervjuer är de 

formulerade frågorna styrda inom en viss ram men samtidigt gav intervjuformen 

respondenterna utrymme för att röra sig i olika riktningar och uttrycka det respondenten anser 

är intressant och relevant.
58

  Detta medför att man åstadkommer validitet med utrymme för 

reflektion. Detta för att få relevanta svar som bidrar till djupare förståelse.  Intervjun har skett 

mellan en respondent och oss, tre författare. Dessa intervjuer ägde rum första gången i 

loungen med hotellchefen. Detta skedde tidigt på dagen då det inte fanns gäster eller 
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medarbetare i loungen, valet av intervjuplats ansågs vara mest lämplig vid den tiden eftersom 

det var lugnt i lokalen. De resterande intervjuerna ägde rum vid ett annat tillfälle och i en av 

deras konferenssalar. Salarna var tillgängliga och lämpliga. Under intervjun utgick vi ifrån 

intervjuschemat, men vid behov så ställdes följdfrågor som inte fanns i intervjuschemat. Varje 

intervju blev därmed unik. Detta har sina för- och nackdelar, fördelen är att vi som forskare 

erhåller information och material som inte var förutsägbart men nackdelen blir därmed att det 

de olika svaren blir svåra att jämföra. 

 

Alternativa kvalitativa undersökningsmetoder för att uppfylla syftet är dold eller deltagande 

observation. Ämnet vi berör är svårt att precisera eftersom organisationskultur definieras som 

något immateriellt. Därför kan dessa alternativa metoder underlätta fångandet av de 

informella aspekterna.  

 

3.2.3 Urval och presentation av respondenterna  
 

Kontakten med fallföretaget etablerades via e-post med hotellchefen, som omgående svarade 

på e-post och erbjöd sig att ställa upp på en intervju.  Den 20 april 2010 besökte vi Marriott 

Renaissance Hotel. Vi blev väl mottagna och hotellchefen erbjöd en rundvandring på hotellet 

samtidigt som han på eget initiativ berättade om företagets historia och den lokala historien. 

Rundvandringen förstärkte det empiriska materialet då mening kring den fysiska miljön och 

personalen skapades. Därefter slog vi hos ner i loungen och påbörjade intervjun. Hotellchefen 

har tidigare arbetat inom Marriott Hotels i andra kontinenter som till exempel USA. Han anser 

sig därför vara bekant med företaget och deras varumärke.
59

 Genom den intervjun kunde vi få 

fram om hans synsätt kring deras organisationskultur överensstämde med personalens synsätt. 

Hotellchefen har erfarenhet av hotell- och underhållningsbranschen sedan tidigare. Vid 

samma tillfälle fick vi ta emot företagsmaterial i form av broschyrer. När vi skulle avsluta 

intervjun förklarade vi att vi önskade att intervjua medarbetare på hotellet med olika åldrar, 

position, kön, arbetsuppgifter och arbetslivserfarenhet. Detta för att ta reda på om det finns 

skillnader i hur medarbetarna förhåller sig till implementeringsarbetat av 

organisationskulturen. Hotellchefen var entusiastisk med att bidra med ett antal intervjuer och 

bad oss att ta kontakt med honom via e-post. Dagen därpå skickades e-post angående vårt 

önskemål, men svar från hotellchefen tog längre tid än vad vi hade tänkt oss, det slutade med 

att vi med egna initiativ begav oss till hotellet och valde ut ett antal medarbetare med hjälp av 
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receptionisten som hjälpte oss. Vi var förberedda och påbörjade vår första intervju den 10 maj 

2010. Fem personer från olika avdelningar med olika positioner på hotellet ställde upp på 

intervju. Intervjuerna ägde rum i en av hotellets konferenssalar. Intervjuerna pågick ca 30 

minuter, under den tiden ställde vi frågor kring aspekter som bidrar med en stark 

organisationskultur, förändringar som kan bidra med att stärka organisationskulturen, 

personalfokus som bidrar med motivation, arbete med implementering av 

organisationskulturen samt nackdelar respektive fördelar med internationell 

organisationskultur. Respondenterna blev informerade kring vad deras svar skulle användas 

till, varför vi var där, samt att det skulle ske ljudupptagning med avsikt att transkribera 

intervjun. Alla respondenterna var vänliga med att ställa upp på djupintervjuerna. Trots att 

respondenterna var informerade om syftet med ljudupptagning och arbetet, valde vi att utföra 

kodning av materialet för att respondenterna inte ska känna sig utpekade när de erhåller 

uppsatsen. Vi meddelade respondenterna att vid behov kunde de ta kontakt med oss för att ta 

del av transkriberingen för att rätta eventuella felaktiga uppfattningar och missförstånd.  

 

 Den första medarbetare som vi intervjuade kallar vi för Siv Silverstedt, hon arbetar i 

receptionen och i ekonomiavdelningen. Hon blev intervjuad den 10 maj och intervjun pågick i 

drygt en timme. Den andra respondenten kallar vi för Erik Eriksson och arbetar som Food & 

Beverage Supervisor. Han blev intervjuad den 10 maj 2010 i en av hotellets tre konferenssalar 

och intervjun pågick under cirka 25 minuter. Erik Eriksson har inte tidigare arbetat inom 

hotellbranschen. Han blev anställd i december 2009 och har därmed varit med från början. 

Antonio Marchetti blev även han anställd i samband med etablering av hotellet och dess 

varumärke. Antonio Marchetti arbetar inom städavdelningen. Städavdelningen är inhyrd från 

ett annat företag, Antonio Marchetti är därmed anställd på ett annat företag. Detta väckte 

nyfikenhet hos oss och vi hade ett extra intresse av att få en intervju med just en medarbetare 

inom städavdelningen. Detta för att se om det finns specifika skillnader av hur en outsourcad 

medarbetare mottager och anammar implementeringsarbetet. Intervjun med Antonio 

Marchetti pågick i drygt en halvtimme. Håkan Håkansson är den fjärde respondenten som 

ställde upp och arbetar huvudsakligen inom samma avdelning som Erik Eriksson. Håkan 

Håkansson har varit delaktig under hela processen av öppningen och har arbetat där i cirka 

sex månader. Håkan Håkansson anser sig ha mycket arbetslivserfarenhet inom hotell- och 

restaurangbranschen. Intervjun med Håkan Håkansson pågick i drygt en halvtimme. En annan 

som också arbetar med Erik Eriksson och Håkan Håkansson är Anna Andersson. Hennes 

tjänst är som servitris i restaurangen och cocktailbaren.  Anna Andersson har också varit med 
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från öppningsfasen och intervjun med henne pågick i ungefär 20 minuter. Majoriteten i 

personalen är mellan 20 och 30 år, de har olika arbetslivserfarenheter och nationaliteter. Alla 

som arbetar där idag har genomgått en internutbildning som omfattar företagets historia, 

riktlinjer, regler, mål samt förväntningar på medarbetarna. Internutbildningen ägde rum från 

den 1 till den 20 december 2009.  

 

3.2.4 Uppbyggande av analys   
 

Syftet med forskningsansatsen är att undersöka om teorin överensstämmer med verkligheten. 

Detta fick vi fram genom att vi tolkade de transkriberade intervjuerna.  Sedan organiserades 

frågorna i intervjuschema utifrån de teman som vi upprättade och jämförde empirin med 

teorierna i uppsatsen. Detta kompletterades med broschyrer som vi erhöll från företaget. 

Analysens struktur följer den teoretiska ramens upplägg.  

3.3 Källkritik  
 

För att få en uppfattning kring fallföretagets bakgrund, värderingar, ståndpunkt och storleken 

på företaget, användes fallföretagets hemsida. För att ytterligare stärka trovärdigheten och 

tilliten på deras hemsida jämfördes vissa siffror och antaganden med hemsidan fortune.com 

som är en affärstidskrift på webben. Siffrorna och antaganden om att företaget är en av de 

mest attraktiva arbetsplatser stämde väl.
60

 Material från deras hemsida har bearbetats med en 

medvetenhet om att informationen är förmedlad ur en positiv synvinkel då syften med 

företagshemsidor är att skapa en positiv bild av företaget. Med hjälp av internetbaserad 

sökning har vi genom sökmotorn Google Scholar sökt på ord som organisationskultur, 

organizational culture, starka och svaga organisationskultur, och nackdelar med 

organisationskultur. Utifrån dessa begrepp dyker det fram författare som har citerats som mest 

utifrån deras böcker. Edgar Schein är en författare som citeras flitigt inom ämnet. En av hans 

verk, Organizational culture and ledarship: a dynamic view (1985). En annan omskriven 

författare som vi bekantar oss med i uppsatsen är Terrence E. Deal. Han är en författare inom 

ämnet och har skrivit ett antal böcker, en av dem är: Corporate cultures: the rites and rituals 

of corporate life (1983), tillsammans med en annan välkänd författare, Allan A. Kennedy.  De 

mest använda och välkända teorier och metoder kring organisationskultur tillkom under 80-

talet och utnyttjas av många företag. Irving Janis är en av de första som belyste de negativa 
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effekterna av en stark organisationskultur, med sin avhandling ”Groupthink” (1979).
61

  På så 

sätt har vi använt oss av originalteorierna och uteslutit läroböcker. Genom att använda dessa 

författare och deras teorier blir den teoretiska ramen i uppsatsen sammanhängande och 

trovärdig.  

 

3.3.1 Reliabilitet och validitet  
 

För att kunna generalisera slutsatserna så att de även gäller andra än vårt fallföretag, är god 

validiteten och reliabilitet en förutsättning, dock är det läsaren som avgör generaliserbarheten. 

Forskningsansatsen åstadkommer hög intern validitet då den utvalda datainsamlingstekniken i 

empirin, kvalitativ semistrukturerad intervju, medför en kombination av styrd intervju inom 

en viss ram samtidigt medför det ett utrymme för reflektion för både författare och 

respondent.
62

 Som tidigare nämnt är vi medvetna med nackdelen av denna intervjuform då 

generaliseringen försvåras för läsaren eftersom resultatet grundas på vårt urval. 

 

 Beskrivning av genomförande och urvalet av intervjuerna är på detaljnivå, där vi tydliggör 

hela processen. Reliabiliteten är hög eftersom respondenterna blev informerade om att det 

skulle finnas en tillgänglig transkribering för att eventuellt korrigera missuppfattningar och 

oklarheter. Detta är en deltagarkontroll som är en faktorstärker validiteten på vårt arbete. 

Respondenterna ska erhålla uppsatsen. Vårt önskemål kring urvalet av respondenter var att vi 

skulle intervjua respondenter från olika arbetsnivåer, arbetslivserfarenhet, olika åldrar samt 

kön. Detta för att skapa en mångskiftande syn.  

 

I vår mening anser vi att urval är subjektivt men vårt mål under teorisökning var att bidra med 

en objektiv helhetsbild av organisationskultur som begrepp och perspektiv. Teorierna bygger 

på de mest citerade och kända kulturförfattare. Urvalet av respondenter har sökts subjektivt då 

vi eftersträvade respondenter med olika bakgrunder, ålder och arbetsnivåer. Vid insamlingen 

av både teoretisk och empiriskt material har vi kontinuerligt haft i åtanke att på ett konsekvent 

och hederligt sätt samla in och bearbeta materialet. 
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4 Empiri – Marriott Renaissance Hotel 
 

I detta kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet kring implementering av 

organisationskultur i en annan lokal kultur. Vi inleder med att presentera fallföretaget samt 

hotellkedjan som företaget är en del av. Därefter diskuteras företagets organisationskultur 

utifrån tre teman; Uppkomsten av organisationskultur, Organisationskultur som styrmedel och 

Globalisering och lokalisering. 

 

4.1 Marriott Hotels 
 

Marriott Hotels är en internationell hotellkedja med bas i USA. I 2009 bestod kedjan av mer 

än 3 400 anläggningar och hade 37 000 medarbetare.
63

 De verkar i 70 olika länder och hade 

en omsättning i 2009 på 11 billioner dollar. Enligt tidsskriften Fortune klassas Marriott Hotels 

som en av de mest attraktivaste arbetsplatserna i världen.
64

 Enligt Newsweek är hotellkedjan 

en av de företag som engagerar sig mest vad gäller miljöfrågor i stora företag i USA.
65

 

Historien börjar då John Willard Marriott lämnade familjens farm för att starta upp egen 

verksamhet. Han och hans fru började i liten skala vilket i dagsläget har utvecklats till att bli 

en av världens mest framgångsrika hotellkedjor.
66

 Med framgång menar en svensk hotellchef 

deras ständiga expandering samt att deras rumsbeläggning räknas till en av de högsta inom 

branschen.
67

 Hotellkedjan har en historia som går cirka 80 år bakåt i tiden. Denna historia 

genomsyrar företagets organisationskultur då den används för att skapa stolthet hos 

medarbetarna. Marriott Hotels har värderingar som en del av sin organisation. Värderingarna 

är att tjäna sina medarbetare, gäster och samhället. Dessa värderingar driver 

organisationskulturen framåt. Organisationskulturen influeras av hur företaget behandlar sina 

medarbetare, gäster och miljön lokalt och globalt. Marriottkedjan arbetar dagligen med 

miljöfrågor, både lokalt och globalt, då de vill vara med och ta sitt ansvar även inom detta 

område. Organisationskulturen på Marriott Hotels är limmet som binder ihop förtid, nutid och 

framtid.
68
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Marriottkedjans slogan är Spirit to Serve. Detta står för idealen de har om service till gästerna, 

medarbetarna och miljön. Enligt Marriott Hotels är idealen om att kunden alltid har rätt den 

mest uppenbara. Gästerna ska kunna lita på Marriott Hotels kvalité, varaktighet och 

personliga service. Marriott Hotels strävar efter att skapa en förutsägbarhet då det gäller att 

gästerna alltid ska bli bemötta med Spirit to Serve oavsett vilket hotell i världen gästerna 

besöker. Hotellkedjan menar att medarbetarna är deras viktigaste tillgång. Därför strävar 

företaget efter en organisationskultur på sina hotell som uppmanar till utveckling och 

vänskap.
69

 Allt ska göras på The Marriott Way och med en stark tro på att om man behandlar 

sin personal rätt, behandlar de gästerna bra och då kommer gästerna tillbaka.
70

  

 

4.2  Uppkomsten av organisationskultur  
 

Hotellchefen berättar hur det blir problematiskt om företaget antar att det är möjligt att 

kopiera en amerikansk organisationskultur och införa den i Sverige. Istället väljer ledningen 

att ta de bästa elementen från Marriott Hotels amerikanska organisationskultur och matcha 

den med den svenska organisationskulturen.  

”The Marriott Way? Ingen aning om vad det betyder. Men min egen tanke är att det handlar 

om service beroende på gästen, att det alltid ska levereras och att personalen är i fokus.”  

Anna Andersson, den 10 maj 2010 

 På Marriott Hotels hemsida står det om The Marriott Way. Ingen av respondenterna kan 

definiera vad detta betyder. Hälften av respondenterna hade inte hört talas om uttrycket innan, 

det var medarbetare som arbetar inom städ- och restaurangavdelningen. Resterande 

medarbetare gjorde försök att besvara uttrycket men vi upplevde svaren som diffusa och 

oklara. Siv Silverstedt som arbetar i receptionen säger att det är lättare att beskriva 

värderingarna som står i boken Spirit to Serve. Där står det att företaget ska ta hand om 

personalen, gästerna och miljön. Det står skrivet svart på vitt, och gäller för hela kedjan, säger 

Erik Eriksson som arbetar i restaurangen, men han kan inte precisera vad de innebär. Enligt 

hotellkedjans hemsida så är medarbetarna företagets viktigaste tillgång. Det är medarbetarna 

som gästerna möter och det är i dessa möten att det som kallas standard service går att skapa, 

menar Siv Silverstedt. Håkan Håkansson i restaurangen, hävdar att hotellkedjans värderingar 
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är att ge god service och att det i slutändan handlar om att tillfredsställa gästerna. 

Hotellchefen menar att det som är essentiellt är medarbetarnas välmående. Han menar det är 

ganska logiskt att behandla medarbetarna väl eftersom de då behandlar gästerna bra och då 

återkommer gästerna. Enligt hotellchefen är det lätt att implementera en slogan men en 

organisationskultur som bygger värderingar eller medarbetare är svårare att implementera.  

En kontinuerlig aktivitet de utför på hotellet är morgonmöten. Erik Eriksson anser att det 

stärker organisationskulturen. Hotellchefen och Siv Silverstedt klargör att varje morgon möts 

avdelningschefen med sitt team och går igenom under 15 minuter vad som ska hända, om det 

är någon speciell gäst på besök eller om en gäst har speciella önskemål. Detta kallas 15 

minutes training och i detta ingår även att medarbetarna har som uppgift att lära sig något nytt 

varje dag samt dela med sig till sina kollegor. Håkan Håkansson och Erik Eriksson säger att 

denna rutin kändes ytligt i början, men de uppskattar nu införandet av detta från USA. En 

annan aspekt som för några av respondenterna kändes ytligt i början var alla riktlinjer för 

servicemöten. De har riktlinjer för bland annat den perfekta incheckningen och den perfekta 

serveringen, säger Siv Silverstedt. Tidigare kändes dessa som ett hinder i arbetet men nu har 

hon vant sig och gjort rutinerna till sina egna. 

 

Vid intervjun med hotellchefen berättar han att alla medarbetare inom hotellkedjan ska ha 

med sig en liten broschyr i fickformat vart de än går, detta bekräftas av flertalet medarbetare. 

Den kallas basic of the day och det står inskrivet en liten uppmaning för vad medarbetarna ska 

göra eller tänka på varje dag. Vidare klargör han att alla medarbetare har en sådan och alla ska 

veta vad dagens uppmaning är. Uppmaningarna är olika beroende på veckodag. Detta är ett 

koncept som finns i hela Marriottkedjan. Dock hade inte hotellchefen en sådan på sig då vi 

frågade. Siv Silverstedt påpekar att kraven på hur medarbetarna ska bete sig på arbetet är 

höga, de har mallar, riktlinjer och regler för hur alla aktiviteter ska genomföras. Riktlinjerna 

är en trygghet för medarbetarna, menar Erik Eriksson och Håkan Håkansson. Dessa riktlinjer 

är på detaljnivå och beskriver allt från hur medarbetarna ska servera en drink till hur händerna 

ska tvättas, berättar Erik Eriksson vidare. Han anser att riktlinjerna inte är globaliserade utan 

mer amerikanska och blir därför ibland svåra att implementera. Även om kraven är hårda och 

hotellet vill att medarbetarna ska utföra sitt yttersta menar alla respondenterna att de får stor 

belöning. Den främsta belöningen är att gästerna återkommer och är tillfredställda, menar 

Håkan Håkansson. De interna belöningarna är bland annat att medarbetarna röstar fram en i 

gruppen som employee of the month. Detta är en medarbetare de anser har gjort något utöver 
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det vanliga och som bidrar till god stämning på arbetsplatsen. Det är en motivationsfaktor att 

kunna bli månadens anställda, berättar Siv. Hon säger att det i början ofta var 

receptionspersonal som fick flest röster men senare har de andra avdelningarna kommit i 

kapp, som medarbetare inom städavdelning vilket är inhyrt och consierge. Antonio Marchetti 

berättar att han är den första i städavdelningen som fått denna bemärkelse. Siv Silverstedt 

anser att det inte blivit någon spänning i gruppen som följd av detta, tvärtom berättar hon, det 

har lett till att alla vill prestera bättre. Detta bekräftas även av Håkan Håkansson som säger att 

det som driver honom i arbetet är ambitionen om att alltid prestera bättre. En annan symbol på 

att personalen arbetar väl, är möjligheten att vinna en prydnadsnål som kallas pineapple. 

Dessa kan anställda få om de blir nämnda vid namn i formuläret, guest rewievs, som gästerna 

fyller i om de så önskar. Antonio Marchetti berättar att en av hans kollegor inom 

städavdelningen har fått en sådan prydnadsnål. 

Siv Silverstedt känner sig motiverad av möjligheterna för att klättra i grader och förflytta sig i 

kedjan. Hon berättar att en medarbetare i genomsnitt stannar på ett Marriotthotell i 18 

månader. För att underlätta förflyttningen mellan hotell har kedjan infört ett såkallat passport 

to success. Detta är format som ett pass och om medarbetarna får godkänt i sitt genomförande 

av tester får man en stämpel, vilka fungerar som ett bevis på att medarbetaren har nått upp till 

en högre nivå. Det gör att andra Marriott hotell kan se hur en medarbetare har avancerat i sitt 

arbete, vilket underlättar vid flyttning inom kedjan. Håkan Håkansson berättar att passport to 

success testerna inte är anpassade efter det svenska arbetssättet. Han säger att det finns frågor 

som berör servicen vilka inte går att svara på ett sätt som överensstämmer med både det 

amerikanska och det svenska synsättet. Han gav ett exempel på att han fått en fråga om hur 

han hanterar en gäst som klagar på något inom restaurangavdelningen. Det svar som anses 

korrekt utifrån hotellkedjan är att han ska bjuda på en drink som kompensation. Medan i 

Sverige är det förbjudet enligt lag att bjuda på alkoholhaltiga drycker. Detta medför att han 

måste besvara frågan enligt amerikanska synsätt för att inte misslyckas på testet, vilket känns 

fel då det inte överensstämmer med hans verklighet.   

 

Hotellchefen, Siv Silverstedt och Erik Eriksson nämner att de varje månad har ett stormöte, 

där ledning och alla medarbetare samlas för att gå igenom siffror, lyfter fram eventuella 

frågor, får reda på om man har uppnått de uppsatta målen och sätter upp nya mål. Om de 

uppnår de uppsatta målen mottar hotellet belöning från huvudkontoret i Washington, säger 

hotellchefen. Även städpersonal som är outsourcad, deltar i mötet trots att de är inhyrda från 
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ett annat företag. Erik Eriksson lyfter fram att medarbetarna ofta arbetar i grupp och anser att 

det finns en laganda. Om det uppstår problem eller konflikter löser gruppen det tillsammans, 

berättar Erik Eriksson. Trots att städpersonalen är inhyrd, känner Antonio Marchetti sig som 

en i gruppen. Han berättar att hans kollegor i städavdelningen dock inte känner så väl till de 

andra medarbetarna på hotellet. Samtidigt som han säger att det finns en språkbarriär då de 

inte behärskar det svenska språket. Erik Eriksson i restaurangen berättar vidare att 

organisationskulturen genomsyrar hela företaget och anser att det finns en tydlig gemenskap i 

hela huset, fast han medger att han inte kan namnen på all städpersonal.  

 

4.3 Organisationskultur som styrmedel 
 

Alla respondenter blev tillfrågade om hur de hade agerat om de hade haft möjligheten att byta 

position med sin ledare för en dag. Alla besvarade frågan med att de är nöjda med sina ledares 

arbetssätt. Flera av respondenterna tycker hotellchefen gör ett fantastiskt jobb och att han är 

lätt att kommunicera med.  Anna Andersson säger att hon inte vill ändra på någonting och om 

det kommer upp någonting speciellt pratar hon bara med sin ledare som lyssnar mycket på 

sina medarbetare. Erik Eriksson uttrycker det så här: 

 

”Alltså jag kan inte byta plats med hotellchefen för han är så bra, han har sådan kunskap om 

människor och företag. Så jag kommer inte på något. Det är så bra.   

De har skött det mer än exemplariskt från början liksom. Hotellchefen är väldigt glad och 

positiv/…/”  Erik Eriksson, den 10 maj 2010 

 

Detta citat är ett tydligt exempel på den gemensamma uppfattning medarbetarna har kring 

ledningen utför sitt arbete. Håkan Håkansson och Antonio Marchetti hade dock små önskemål 

kring införandet av övningar för att stärka organisationskulturen. Håkan Håkansson och 

Antonio Marchetti menar att övningar tillför förståelse och därmed gemenskap. Håkan 

Håkansson ger ett exempel på dessa övningar som provsmakning av cocktails i baren, som 

medarbetarna var inviterade till då vi besökte hotellet.  Hotellchefen, Antonio Marchetti och 

Siv Silverstedt nämner att de ska införa så kallad cross training. Cross training innebär att 

medarbetarna ska få möjlighet att arbeta inom andra avdelningar för att känna på andras 

arbete och få förståelse för det. Detta är något som både Antonio Marchetti i städavdelning 

och Siv Silverstedt i receptionsavdelning anser sig vara i behov av. En annan förändring som 
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Antonio Marchetti och Siv Silverstedt känner sig i behov av är bättre informationsflöde och 

att information inte enbart stannar hos ledningen. Vidare menar Siv Silverstedt att de har 

förståelse för varför ledningen inte alltid kan gå ut med all information.  Andra aktiviteter som 

hade uppskattats av Antonio Marchetti och Håkan Håkansson är arrangemang utanför arbetet 

där alla medarbetare ska delta för att stärka gemenskapen, de nämner aktiviteter som 

personalfest, tävlingar och möten. Utav våra respondenter är det bara hotellchefen som har 

jobbat i USA. Hotellchefen säger att standarden på service och arbetssätt skiljer sig enormt. 

Service skiljer sig åt eftersom amerikaner har lägre grundlön än svenskar och därför måste 

arbeta hårt för dricksen, som utgör en stor del av deras lön. Arbetssättet skiljer sig då 

amerikaner lever för sitt arbete. De är mycket lojala då man strävar efter att ha sitt arbete så 

länge som möjligt. I Norden finns det ett skyddsnät som medför trygghet. Oavsett vilket hotell 

man arbetar på blir dricksen en bonus. I Sverige finns det lagar som skyddar de anställda och 

fackföreningar som stödjer vid problem. Detta gör att människor är trygga i sin anställning. 

Medarbetarna har inte själva upplevt den amerikanska kulturen i USA, men märker av 

skillnaderna i arbetet ändå. För det första ska allt arkiveras, säger Siv Silverstedt. 

Marriottkedjan är mycket noga med att allt loggförs och sparas. Signaturer och legitimation 

har också blivit en del av vardagen för medarbetarna, men det är ganska unikt för Marriott 

Hotels påpekar hon. Medarbetarna märker även skillnader i arbetet med att ge gästen allt de 

begär.  

4.4 Globalisering och lokalisering 
 

Organisationskultur, menar hotellchefen är det som gästerna och medarbetarna uppfattar som 

reflektioner kring värden. Han menar att Marriott Hotels historia bidrar med att stärka 

organisationskulturen. Han menar även att 80 års historia av slit och dedicering till människor 

från grundarens sida kännetecknar Marriott Hotels organisationskultur och bidrar med stolthet 

till medarbetarna. Det är inte lätt att påverka Marriott Hotels organisationskultur, berättar han 

vidare men det han kan göra som ledare är att försöka påverka den lokalt. Hotellchefen 

berättar på eget initiativ om den lokala historien såsom att byggnaden tidigare varit en bordell 

där kvinnorna i byggnaden kallades för rosorna. Siv Silverstedt har en annan version som 

menar att det fanns en kvinna som arbetade i området och kallades rosen på grund av hennes 

vänliga bemötande och skönhet.  Anna Andersson framför även denna version, om damen 

vars skönhet gav henne smeknamnet rosen. I samband med Siv Silverstedt berättelse visar 
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hon hur rosor används på hotellet för att symbolisera och stärka historien. Hon visar till 

exempel rosor i hotellets dekor i illustreras i broschyrerna där hotellet presenteras.  

”Vi böjer på vissa regler. Vi är inte så amerikanska som de vill, men detta är de mindre 

grejerna. Större saker är ett måste. Vi kan inte köra allt som en regelbok, då det blir exakt 

likadant för alla. Vi får känna av lite grann”. Erik Eriksson, den 10 maj 2010 

Erik Eriksson berättar att hotellet är av varumärket Renaissance, vilket innebär att företaget 

inte behöver göra allt på det amerikanska sättet, utan det är möjligt att anpassa sig efter den 

lokala kulturen, vidare hävdar att han det är svårt att följa reglerna och riktlinjerna vilket leder 

till att man böjer reglerna. Hotellkedjan har kontrollanter som kontrollerar att hotellet följer de 

angivna riktlinjerna, vilka måste följas annars kan de förlora rättigheten att använda 

varumärket.  En annan aspekt som leder till att stärka organisationskulturen är mångfald, 

vilket hotellchefen säger medarbetarna är stolta över. Siv Silverstedt påstår att det i Sverige är 

stor press på ledaren att skapa en stark organisationskultur. Hon påpekar samtidigt att det är 

ledarnas uppgift är att se till så att företaget mår bra. Det är dock viktigt att poängtera, enligt 

henne, att även medarbetarna måste vara med och bidra. Hon förklarar att det emellertid kan 

det vara svårt att genomföra i praktiken och fastän organisationen har regler, krävs det 

motivation för att följa reglerna.  Hon motiveras genom samarbete och tror att hennes kollegor 

känner likadant. Hon tror på att ett gott samarbete inom och mellan avdelningarna ökar 

respekten och förståelsen för varandras arbete och de uppsatta målen. En fördel för 

arbetsmiljön är att de alla har börjat samtidigt, vilket betyder att det inte blir grupperingar lika 

lätt i dag, menar Siv Silverstedt. De har alla även genomgått en internutbildning tillsammans.  

Anna Andersson påpekar även detta och menar på att det på så sätt varit lättare att lära känna 

sina kollegor. På Marriott Renaissance Hotel är de flesta i samma åldersgrupp vilket hon anser 

underlättar samarbetsförmågan. När hotellet öppnades fanns det enligt Siv Silverstedt perioder 

då de på golvet har känt en frustration över att ingenting fungerar. Det har då varit brist på 

medarbetare samtidigt som ledningen inte vetat vem som ska ta ansvar för vilka uppgifter. 

Detta är dock saker som fallit på plats efterhand. Siv menar att från öppning tills nu har de 

kommit långt. 

”När vi är ett så litet hotell, blir det ju som en familj. Det är en sammanhållning som syns ut 

mot gästerna, det märks att vi trivs med det vi gör, mer än vad det gör hos större hotell. Vi är 

ju väldigt nära varandra allihopa, hela avdelningen.” Erik Eriksson, den 10 maj 2010 
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5 Analys - Marriott Renaissance Hotel 
 

I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska från tidigare avsnitt.  Avsnittet bygger på de 

ovan nämnda teman. Vi jämför empirin med uppsatsens teoretiska ram. 

5.1 Uppkomsten av organisationskultur  

När det kommer till att definiera betydelsen av The Marriott Way går respondenternas 

beskrivning isär. Det finns inte heller någon definition av detta på företagets hemsida. Det är 

det informella sättet att agera på inom företaget, då det är tyst kunskap som genomsyrar 

hotellkedjan. I arbetet på hotellet kan vi urskilja att det är den primära funktionen som 

företaget satsar på i första hand. De är lättare att använda de formella metoderna för att skapa 

grunden för hur det informella agerandet ska se ut i det nyöppnade hotellet. På så sätt blir 

integreringen av de formella metoderna såsom månadens anställd, basic of the day card, 

pineapple reward och spirit to serve riktlinjer i skapandet av de informella. Verktygen 

kommer från den amerikanska hotellkedjan och är ett måste för deras lokala hotell att 

anamma. Denna satsning ser vi som en kunskap de sitter inne med om hur de formella 

verktygen bidrar med att skapa det informella som önskas genomsyra hotellkedjan. 

Hotellkedjan har så pass tydliga riktlinjer om hur saker och ting ska skötas samt integreras för 

att kontrollera att varumärket är homogent. Ledarna ger sina medarbetare formella verktyg så 

att de kan skapa sitt eget informella agerande i organisationskulturen. Det är dessa verktyg 

som sätter ramen och ger hotellkedjan kontroll som eftersträvas på den lokala nivån.     

Passport to success är ett annat formellt verktyg som implementerats av hotellkedjan. Det 

visar på ett misslyckande från både hotellet och hotellkedjan att anpassa sig till den lokala 

kulturen. Det bidrar med att medarbetarna inte känner sig delaktiga i hotellkedjans 

organisationskultur då de inte tas hänsyn till dem och de blir inte sedda. Enligt Hofstede är det 

betydelsefullt att alla deltagare känner sig delaktiga i processerna som äger rum i 

organisationen. Detta utgör på så vis ett hinder för att skapa en gemensam och stark 

organisationskultur.  

 

Vid studerandet av organisationskulturen på Marriott Renaissance Hotel var tre-perspektiv 

teorin av Meyerson och Martin (1987) en viktig referensram. Den beskriver de tre 

perspektiven integrering, differentiering och fragmentering. Är deltagarna i kulturen på 

Marriott Renaissance Hotel integrerade? Vid de första intervjuerna fick vi intrycket av det. 
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Men det visade sig att vissa deltagare stod utanför vad de andra beskrev som gemensamma 

värderingar. De medarbetare som inte tog värderingarna till sig arbetade dock tätt ihop med 

medarbetare som anammat dem. Detta visar att det inte råder fullständigt samförstånd kring 

värderingarna och att organisationskulturen inte är konsekvent, som Meyerson och Martin 

menar är essentiellt. De menar även att kulturen måste vara ledarfokuserad för att vara stark, 

det vill säga att värderingar och initiativ kommer uppifrån, vilket stämmer överens med 

Marriottkedjans arbetssätt. Vi var under forskningsprocessen intresserade av att undersöka 

personalens syn på differentiering i organisationskulturen. Svaren tyder på att det finns tecken 

på differentiering bland medarbetarna. Medarbetarna i reception och restaurang är de som 

känner varandra bäst och hittar på saker tillsammans. Medarbetarna i städavdelningen får inte 

möjlighet till att lära känna sina kollegor på arbetsplatsen i särskilt stor utsträckning. En av 

respondenterna i restaurangen erkänner att denna inte kan namnen på alla i städavdelningen. 

Vi upplever städpersonalen som en del av hotellet, men inte som en del av gemenskapen och 

därmed kan de uppfattas som en subkultur. De flesta inom städavdelningen har utländsk 

härkomst och svårigheter med språket. De arbetar självständigt, men utan att det uppstår 

konflikter av den anledningen. Fragmenteringsperspektivet behandlar de aspekter i 

organisationskulturen som framstår som oklara. Det finns oenigheter kring betydelsen av 

värderingarna då det finns en antydan att arbetet kan utföras lika bra utan. En konsekvens av 

detta kan vara att de medarbetare som karaktäriseras som anpassningsbara kan anamma detta 

synsätt. Nyanställda kan även vara mer mottagningsbara för den oönskade synen på 

värderingar.   Joanne Martin (2002) talar för att när deltagare i organisation inte träffar eller 

kommunicerar med varandra regelbundet medför det svårigheter att skapa och bibehålla en 

gemensam organisationskultur. Hotellverksamheter är ett typiskt exempel på organisationer 

där medarbetarna arbetar i skift och arbetar med gäster vilket begränsar integrering mellan 

alla deltagare.  Hennes resonemang bekräftas då restaurang- och receptionspersonal medger 

att integreringen med städavdelningen inte alltid fungerar på bästa sätt. När en respondent 

erkänner att han inte integrerar med städavdelningen men med andra medarbetare i övriga 

avdelningar tydliggörs det att det inte finns en gemensam organisationskultur utan att 

organisationskulturen kan ses utifrån ett differentieringsperspektiv. Detta innebär att det 

skapas subkulturer i den stora organisationskulturen. I hotellet existeras en subkultur i 

städavdelningen, eftersom avdelningarna har skapat egna uppfattningar kring värderingarna. 

Orsaken till detta kan bero på att de är inhyrda av ett annat företag. 
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Vi upplever att medarbetarna på Marriott Renaissance skiljer sig åt och passar in i olika 

karaktärer. Disciplinerade medarbetare finns på hotellet. De delar kedjans värderingar och 

anpassar sig efter riktlinjerna. De pratar om att värderingarna hjälper dem i arbetet och att de 

är tidlösa. Hotellet har inga särskilda problem med att påverka dessa medarbetare till att 

anamma värderingarna och följa riktlinjerna. Andra medarbetare upplevs mer som 

anpassningsbara och har lärt sig hur de ska jobba på hotellet men delar inte alla deras 

värderingar. De anammar värderingarna för att få vara en del av gemenskapen. Vi har sett att 

det finns tecken på att medarbetare kan karaktäriseras som rebelliska. Detta då vi fick 

intrycket av att det saknades kunskap om hotellkedjans värderingar. Dessa värderingar sågs 

inte tillföra något i arbetet då det ändå fungerade bra på arbetsplatsen. Det finns inte någon 

medarbetare som kan karaktäriseras som enstöring. Detta eftersom fokus på laganda och 

teamwork är stort på hotellet. De har en relativt liten personalstyrka på cirka 35 personer, 

vilket gör det svårt för en medarbetare att dra sig undan i sitt arbete och agera självständigt 

 

5.2  Organisationskultur som styrmedel  
 

Respondenterna var försiktiga med att framföra sina önskemål om förändringar under 

intervjuerna. Den familjära stämningen skapar en vänskaplig relation mellan kollegorna, 

vilket bidrar till att professionalism minskar. Det är känsligt för en medarbetare att yttra sig 

om förbättringar, då ens ledare ingår i gruppen. Istället ser medarbetarna det som en plikt att 

skydda sin ledare då de agerar som ”tankevakter” och det kritiska tänkandet går förlorat. I en 

intim grupp, som det är på hotellet, finns det tendenser att medarbetarna inte är villiga att visa 

tvivel eller kritik utåt som Irving Janis menar är ett kännetecken på grupptänk. Konsekvensen 

blir att man hämmar innovation och förbättring. Deal och Kennedy tar upp fenomenet om 

behovet av att ha en hjälte att se upp till. I detta fall uttrycker sig medarbetarna om hur 

hotellchefen uppskattas högt. Hotellchefen blir den som representerar Marriottkedjan. Det är 

han som förmedlar de formella aspekterna som medarbetarna måste ta hänsyn till. Han sitter 

inne på kunskap och befogenheter som medarbetarna kan relatera till på den lokala nivån. 

Hjältarna på den globala nivån nämns inte av någon respondent, vi tolkar det som att hotellet 

inte lägger vikt vid att dessa hjältar ska få plats i hotellets historia. Grundaren John Willard 

Marriott för hotellkedjan samt nuvarande Vd Bill Marriott har ingen plats i den lokala 

organisationskulturen. Tre respondenter tar upp cross training som en aspekt som kommer att 

förstärka deras förståelse för varandras arbete och stärka gemenskapen. De ser fram emot när 
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detta ska införas. Detta är ett bevis på att ledningen använder den primära funktionen som 

nämns i teorin som ett styrverktyg på den lokala nivån. Det vill säga att de arbetar med att 

integrera medarbetarna i en grupp för att skapa en gruppidentitet. Fördelen med cross training 

är att det skapar förståelse och samarbete mellan avdelningarna. Effekten blir att 

gemenskapen stärks, vilket är i rätt riktning för att skapa en stark organisationskultur. 

Däremot om syftet med cross training är att kunna ersätta en medarbetare vid exempelvis 

sjukdom kan följden bli negativ. Detta eftersom det finns så pass höga krav på hur allting ska 

utföras.  Medarbetarna har redan berättat om hur svårt det var att uppfylla alla krav i form av 

riktlinjer och regler inom sin specifika tjänst. Cross training kan därför på detta hotell endast 

skapa förståelse för varandras arbete, det går inte att förvänta sig att medarbetarna kan hoppa 

in och utföra en annans arbetsuppgifter. 

 

5.3 Globalisering och lokalisering  
 

Ledningen försöker sätta sin egen prägel genom att både inkludera och exkludera aspekter på 

hotellet. Som vi nämner i teorin så diskuterar Salzer-Mörling i sin bok om etablering av 

internationella företag och drar slutsatsen att det är upp till organisationen att bevara en 

föreställning av organisationen över gränserna. Det är upp till varje organisation att anpassa 

sig efter den lokala kulturen.  I det här fallet stämmer denna teori överens med verkligheten då 

Marriott Renaissance Hotel eftersträvar att anpassa sig efter den lokala kulturen men 

samtidigt bibehålla grundläggande värderingar som är relaterade till arbetsmetoderna. Detta 

minskar risken för att kulturer blir globala och förlorar sin prägel. Tre av respondenter tar upp 

den lokala historien om rosorna, som en del av organisationskulturen. Däremot är det bara 

hotellchefen som lägger vikt vid att framföra historien om den amerikanska grundaren av 

hotellkedjan. På så sätt har vi endast fått ta del av grundarens historia genom hotellchefen och 

deras hemsida. Detta är ett bevis på att information som kommer uppifrån har en förmåga att 

stanna hos ledningen. Hotellets ledning har på så vis gjort ett val att exkludera den 

amerikanska historien då denna kommer i skymundan för den lokala.  Inkludering och 

exkludering är inte alltid tydlig och i detta fall inte alltid medveten. Alla på hotellet har 

genomgått internutbildningen där alla historier kring hotellkedjan presenterades. Det blir upp 

till medarbetarna och den lokala ledningen vilka historier och värderingar som anammas och 

som kontinuerligt används. På hotellet är det tydligt att de har valt att förmedla den lokala 

berättelsen. På så sätt medför det en omedveten exkludering av den amerikanska historien. 
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Effekten kan bli att lokala hotellet skapar en starkare lokal prägel än vad tanken var från 

början. 

 

En annan aspekt som visar att företaget har en organisationskultur är att företaget uppfyller de 

förutsättningar som Schein menar krävs. Det vill säga, de har gått igenom problem 

tillsammans, löst dem samt sett resultatet av lösningarna. Siv Silverstedt påpekade att det var 

besvärligt i början men att hon är nöjd med hur de löste problemen. Detta har bidragit till att 

skapa en unik gemenskap. Att alla medarbetare har börjat arbeta på hotellet samtidigt gör att 

det finns en stark gemenskap. Med tanke på att alla var nya vid samma tillfälle och gick 

igenom introduktionskursen tillsammans påskyndar socialiseringsprocessen. Vid etableringen 

av hotellet utförde företaget en planlagd socialisering i form av kurser som förmedlade 

information om företagets värderingar och historia. Denna typ av socialiseringsprocess är 

stark då de flesta medarbetarna har anpassat sig efter företagets normer och värderingar. Sathe 

menar att antalet medarbetare i organisationen underlättar skapandet av en stark 

organisationskultur. Då hotellet har 35 anställda och är ett litet hotell med familjär stämning 

medför detta att intimiteten förenklar och påskyndar socialiseringsprocessen. Det fanns inga 

befintliga anställda så i detta fall får medarbetarna möjlighet att skapa sina egna normer då de 

informella ramarna inte har blivit satta. Moral och övertygelse är informella aspekter, vilket 

gör att det tar längre tid för företaget att implementera dessa, då man inte kan precisera dem. 

De överförs i det tysta genom socialisering. Deal & Kennedy och Sathe konstaterar att 

informella kommunikationsmedel är en förutsättning för att stärka organisationskulturen. I 

dagsläget finns det en stark gemenskap i en ytlig organisationskultur. De informella 

aspekterna framhävs inte utåt då vi varken kan urskilja ett gemensamt agerande eller lokala 

uttryck.  

 

Enligt Beckman och Forsling (2009) spelar politiken en viktig roll i skapandet av 

organisationskultur. Det krävs enligt Sathe (1983) stabilitet och långvarig arbetskraft, något 

som ställer höga krav på ledare om de ska behålla sina medarbetare. Finns det bättre 

framtidsutsikter någon annanstans, viker inte den genomsnittliga svensken för att byta arbete. 

Det medför ett problem i att skapa lojala medarbetare samtidigt som resurser som lagts på 

medarbetaren lämnar företaget. Nordiska organisationskulturer är därför mindre starka och 

stabila än de amerikanska.  
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Bang menar att det finns socialiseringsmetoder som ofta förekommer i nordiska länder. Dessa 

metoder är formella och kan användas med fördel som ett styrmedel. Hotellet använder sig av 

tre olika metoder. De är internt rekrytering, särskiljande rekrytering samt socialisering av 

värderingar. Genom att rekrytera internt behåller företaget sina resurser inom hotellkedjan. 

Medarbetare som rekryteras internt har formats efter de formella ramarna och har 

förhoppningsvis fått en känsla av vad The Marriott Way innebär. Exempel som stödjer 

metoden är passport to success. Det blir möjligt för medarbetarna att arbeta inom hotellkedjan 

under en längre tid då de har stor möjlighet att avancera och byta arbetsplats. De skapar på så 

sätt lojala medarbetare. För att underlätta sitt implementeringsarbete av en stark 

organisationskultur lägger de stor vikt vid att hitta rätt personligheter i sin 

rekryteringsprocess. Detta tydliggör resonemanget om att hotellkedjan strävar efter att kunna 

påverka den informella delen av organisationskulturen. Den personlighetskaraktären som 

passar bäst in i hotellkedjan är disciplinerade och anpassningsbara, då dessa människor lätt 

låter sig formas av värderingar och moraler. Denna kombination av karaktärer medför att 

värderingarna anammas men samtidigt går inte den kritiska analyseringsförmågan förlorad. 

De disciplinerade bidrar till att värderingar ses på som betydelsefullt vilket kan smitta av sig, 

samtidigt bidrar de anpassningsbara med likasinnad tolkning men med ett kritiskt tänk. Detta 

minskar på så vis risken för groupthink. Om hotellkedjan lyckas med att rekrytera dessa 

personligheter underlättar det för företaget att socialisera sina värderingar. Detta leder i sin tur 

till större kontroll av de informella aspekterna.   
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6 Slutsats och diskussion 
 

I det avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna. Därefter dra vi ihop säcken med en 

avslutning. Kapitlet rundas av med förslag på fortsatt forskning.  

 

 

Går det att implementera en organisationskultur uppifrån ledningen och ner till 

medarbetare framgångsrikt med hjälp av givna riktlinjer och specifika värderingar? 

 

En organisationskultur skapas med fördel uppifrån och ned, eftersom företaget då kan 

kartlägga alla aspekter de vill ska formas. Har man förståelse för hur sin organisation 

fungerar, har man lättare för att veta vilka metoder som bör användas for att kontrollera de 

emotionella aspekterna. De formella aspekterna fungerar som en ram samtidigt som det ger 

utrymme för deltagarna att själva skapa sin kultur i organisationen med djup som går bakom 

nedskrivna normer och värderingar. Då organisationskultur är det som sitter i väggarna och är 

inbäddad hos deltagarna, går det inte att precisera. Organisationskultur bör ses som tyst 

kunskap vilket även ger en förståelse för hur komplext och unikt det är för varje organisation. 

Marriott Hotels skapar en ram för den emotionella och den immateriella sidan av sin 

organisation. Vid skapandet av en ny verksamhet blir nya medarbetare formade inom ramen. 

För att förenkla socialiseringsprocessen använder företaget sig av särskiljande och intern 

rekrytering. Människor med karaktärsdraget anpassningsbar är den mest lämpade karaktären 

för denna typ av socialiseringsprocess. Syftet med deras mångfasetterade metoder är att forma 

och rikta deltagarna i rätt riktning, detta för att bibehålla den amerikanska homogeniteten över 

nationella gränsar.   

 

Vilka aktiviteter använder en internationell hotellkedja sig av i sitt arbete med att 

implementera sin organisationskultur över nationella gränser? 

 

Utifrån ett internationellt perspektiv, använder Marriott Hotels den primära funktionen för att 

styra organisationerna runt om i världen. De inför riktlinjer och mallar i arbetet som 

styrverktyg och en säkerhet på att medarbetarna utför arbetsuppgifterna enligt varumärkets 

uppmaning. Vidare används den sekundära funktionen lokalt, där organisationer integrerar 

deltagarna i en grupp genom att skapa gruppidentitet som bygger på uppsatta värderingar. 

Historia och värderingar anses i det här fallet vara det sociala limmet som limmar ihop 

beståndsdelarna som förekommer i organisationen i dag.  
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På vilket sätt mottager deltagarna den nya organisationskulturens formella och 
informella aspekter? 

 

Svaret på denna frågeställning beror på vilket karaktärsdrag deltagarna i organisationskulturen 

har. Metoder fungerar inte alltid lika bra eftersom människor har olika karaktärsdrag från 

början. Även om företaget försöker hitta de mest formbara, tyder resultaten från 

undersökningen på att det är svårt att forma medarbetarna efter samma givna metod. Vissa 

integreras direkt och anammar de formella aspekterna utan kritik och med stor glädje. Å andra 

sidan finns det människor som inte strävar efter en gemenskap, de följer de formella reglerna, 

men kan inte ta dem till sig på ett djupare plan och känner inte att de är realistiska. Dessa 

deltagare ser sig inte själv i behov av att delta i organisationskulturen då de inte anser att 

organisationskulturen har någon betydelse i utförandet av arbetet. Dock bidrar dessa deltagare 

omedvetet i skapandet av organisationskulturen.  

 

6.2 Avslutning 
 

Att idag påpeka att organisationskulturen på Marriott Renaissance Hotels är stark vore en 

överdrift. Forskare konstaterar att socialisering kräver mycket tid och är en pågående process i 

en grupp. Introduktionen av de formella aspekterna är inte tillräckliga för att skapa och 

bibehålla en stark organisationskultur. Men företaget har de förutsättningar som krävs för att i 

framtiden stärka den existerande organisationskulturen. Den empiriska undersökningen 

resulterade i slutsatsen att hotellkedjan använder formella verktyg för att styra 

organisationskulturen och det är denna som sätter ramarna för det informella agerandet. Detta 

beskriver det svårdefinierade djup som finns i organisationskultur. Därför blir varje kulturell 

kontext unik och samtidigt blir slutsatserna svåra att generalisera. Implementering av 

organisationskultur sker på ett unikt sätt för varje organisation. Metoderna som används på 

Marriott Renaissance Hotel kan däremot användas av flera internationella organisationer som 

etablerar sig på lokala marknader. I organisationer anpassar sig människor olika till formella 

regler som är uppsatta av organisationen och utifrån reglerna skapar människorna sin egen 

informella kultur, vilken är unik. I dagens globala samhälle är det viktigt med en förståelse för 

skillnader över nationella gränser. Denna förståelse för kulturella skillnader underlättar 

implementeringen av en stark organisationskultur.  
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6.3 Idéer för fortsatt forskning 
 

Metoder för implementering av organisationskultur kräver mer än teoretiska böcker om hur 

man gör i praktiken. Organisationer arbetar på olika sätt och det finns inget rätt eller fel, som 

exempelvis Edgar Schein pekar på. För att få mer kunskap om hur organisationer tar till sig 

metoderna för implementering, menar vi att det behövs mer praktisk forskning. 

Djupintervjuerna vi har utfört hjälpte oss att förstå hur komplext ämnet är och att det man 

skriver svart på vitt ska vara organisationskulturen, kanske inte är det. Vid likartade 

undersökningar behövs det djupare och bredare forskning på hur deltagarna av en 

organisationskultur egentligen formas av informella och formella faktorer.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide for Marriott Renaissance  

 

Intervjuguide ledarperspektiv 

Öppna frågor till Hotellchef Hotellchefen Sehested 

 

Hur vill du beskriva organisationskulturen här på Marriott ? 

 Kompletterande frågor: 

- Kan du beskriva på vilka sätt den skiljer sig från kulturen i USA? 

- Hur arbetas det för att implementera en önskad kultur i organisationen? 

- Då ni är ett nyöppnat hotell undrar vi hur personalen blev introducerade för kulturen 

här på Marriott.  

- Läggs det ned mycket tid på att skapa en ”god” kultur, eventuellt hur? 

- Hur ser rekryteringsprocessen ut? 

 

Berätta vad du menar är syftet med att ha en organisationskultur? 

 Kompletterande frågor: 

- Vad menar du et gott arbetsmiljö bidrar till? 

- Vad menar du det finnas för negativa sidor vid en organisationskultur? 

- På vilket sätt används organisationskulturen på Marriott som styrningsmedel? 

- Anser du att ni har en stark eller bra företagskultur?     

- Eftersom hotellet är nyöppnat hur skapar ni en kultur? Vill ni efterlikna Marriott’s 

kultur i USA eller vill ni skapa en egen kultur? 

- Vad tror du att en god arbetsmiljö bidrar till? Vad är syftet med att ha en bra 

arbetsmiljö? 

- Kan du nämna några liknelser och skillnader mellan organisationskulturen i USA och 

Sverige? 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguide personalperspektiv 
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Öppna frågor till personal 

Berätta lite om hur du uppfattar organisationskulturen här på Marriott. 

 Kompletterande frågor: 

- Vad betyder denna kultur för dig? 

- Finns det grupperingar? 

- Känner du att organisationskulturen betyder något för dig? 

- Finnes det några negativa sidor vid organisationskulturen på Marriott? 

 

Vilka värderingar jobbar Marriott med? 

 Kompletterande frågor: 

- Identifierar du dig med dessa värderingar? 

- Tycker du att de är realistiska? 

- Vilka värderingar speglar ditt arbete? 

- Kan du se några problem med dessa värderingar? 

- Tror du effekten av Marriott’s värderingar skiljer sig från avdelning till avdelning/ 

Delar alla i personalen dessa värderingar? 

- Hur belönas du i ditt arbetet? 

 

 

Berätta om hur blev du introducerat för Marriott’s organisationskultur och värderingar? 

 Kompletterande frågor: 

- Känner du till historien om Marriott? 

- Känner du till The Marriott Way? 

- Läggs det mycket tid och energi på att skapa en god kultur? 

- Hur tror du detta skiljer sig på ert hotell som är nyöppnat och äldre Marriotthotell? 

- Vad tror du det betyder för en organisation att ha värderingar som personalen 

arbetar efter? 

- Marriott i USA jobbar jo på ett sätt. Uppfattar du at ni strävar efter samma kultur 

eller försöker Marriott här i  att skapa sin egen kultur? 

- Hur löser ni problem på arbetsplatsen? 

- Om du fick vara chef för en dag, vad skulle du vilja ändra på här på hotellet? 
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BILAGA 2 – Transkriberingar djupintervjuer 

Djupintervju Hotellchefen Sehested 

Hotellchefen Sehested är hotellchef på Marriott Rennaissance i . Han har inte jobbat så 

mycket inom hotell innan, men varit verksam i underhållningsbranschen under flera år. 

Hotellchefen är dansk och har jobbat i hela Skandinavien.  

 

Aspekter som bidrar med stark organisationskultur 

Vi frågar Hotellchefen om han menar hotellkedjans värderingar går att anpassa över hela 

världen, då kedjan har hotell i alla världsdelar. Han menar att Marriott jobbar med detta. Det 

finns en organisationskulturkultur med 5-6 keypoints. Dessa kommer inte Hotellchefen ihåg 

just under intervjun. Inom kedjan har de också en så kallad guarantee of fair treatment. Den 

gäller mestadels för USA, eftersom det i Norden finns fack. Har man ett problem här, löser 

man det inom facket, medans i USA har de stora HR-avdelningar som fungerar som inhouse 

fack och som förhandlar med personalens problem. Det är inte nödvändigt att överföra till 

Norden, det blir bara dumt. Har medarbetarna några problem här, går de bara till det 

oberoende facket. Så om man inte behandlar dem rätt… har du problem, säger han i en 

skämtsam ton. Man kan ta alla de bäste elementen från en organisationskultur men de går inte 

att överföra alla helt. Det om fungerar i USA kan fungera i Kina, men det fungerar inte så gott 

här i Norden, vissa saker kan vara irrelevanta.  

Men det går inte riktigt att överföra här, för det blir bara dumt . Här har du facket som 

assisterar dig och många av våra medarbetare är organiserade i fack. Så om du inte behandlar 

dem rätt… Man kan ta alla de bäste elementer från en businesskultur, men det går inte att 

överföra den helt. Det som fungerar i USA kan fungera i Kina, men det fungerar inte så gott 

här i Norden och det är kanske irrelevant.  

 

 

Förändringar som kan bidra med att starka organisationskulturen 

Organisationskultur, menar Hotellchefen, är det som gäster och personal uppfattar som 

reflektioner kring värden. I Marriotts fall är det 80 års historia. Den historien de berättar och 

alla års slit till människor är Marriotts kultur. En viktig del i kulturen är att de har hotell på 

100 destinationer. Denna diversifiering är central. Det är häftigt att det jobbar så många 

människor tillsammans som kommer från olika kulturer, från Norge, Sverige och Danmark 

och från andra hörn i världen också. Sist men inte minst är personalen stolta över denna 
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diversifiering och över designen på hotellet. Det är inte så lätt att påverka Marriott’s kultur, 

berättar hotellchefen vidare. Det han kan göra är att försöka påverka den lokalt.  

  

Personalfokus som bidrar med motivation 

Vi har läst om att USA är duktiga på belöningssystem. Därför undrar vi vad Hotellchefen 

tänker kring detta och om de har några specifika belöningssystem. Det har de, säger 

Hotellchefen. De har något som kallas för pineapple awards. Det har bakgrund från Tomas 

Cook. Då han reste runt i sina dagar blev han ibland bemött av infödda med en ananas, som 

en symbol på gästfriheten. Denne pineapple award får man på Monthly Associates Meeting, 

såkallad MEM, värja månad. Man kårar också månadens medarbetare, de honorerar folk som 

har gjord en extra insats. Månandens medarbetare är någonting som medarbetarna sig emellan 

rostar fram två veckor innan mötet.  

Kan det bli några negativa effekter av detta, undrar vi. 

Det finns det ju en risk för, men månadens medarbetare handlar mest om att hjälpa varandra. 

Det handlar om att vara flexibel. Om till exempel receptionisten hjälper till när det behövs i 

baren, är ju det positivt och det visas att det uppskattas genom att man kan bli månadens 

medarbetare.  

Hos Hotellchefen står dörren öppen, vilket han tycker fungerar fint. I  kan man vara 

tillgänglig för alla anställda, det fungerar jo inte i USA på hotell med flera tusen medarbetare. 

Skal man som hotellchef där ha ett öppet förhållande med sina anställda, får man ju inget 

annat gjort. Därför har man inhouse HR - avdelningar där. Det är mer byråkrati där. Man tar 

upp problem med sin närmaste överordnade, som igen för det vidare, det är en naturlig 

byråkrati och det är det anda som fungerar. 

 

Arbetet med implementering av organisationskulturen 

På frågan om ledningen försöker skapa en specifik kultur och hur svarar Hotellchefen att de 

försöker matcha det bästa från två kulturer, det vill säga den kultur som Marriott redan har 

med Sveriges lagar, säger han. I Sverige får man göra vissa saker medans andra får man inte 

göra. De är stolta over det de har, över medarbetarna, över hotellet och dets historia, att det 

har varit ett horhus och så vidare.  Till trots för att Marriott är värdens största hotellkedja, har 

de högst revenue av alla. Det är enormt svårt att bara plocka en kultur över i en annan, menar 

han. Sloganen är att behandla medarbetarna gott, så behandlar de gästerna gott och så kommer 

gästerna tillbaka. Det är pure basic, det är inget speciellt svårt. Detta är internt. Hotellchefen 

förklarar vidare att det är svårt att fullständigt implementera en organisationskultur från ett 
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land till ett annat. I USA har de fullständigt andra värderingar än i Sverige. Vi i Sverige tycker 

att vissa av deras värderingar är helt vansinniga, och de tycker vissa av våra värderingar är 

detsamma. Det går att implementera slogan eller en stolthet, men en kultur som bygger på 

värderingar eller medarbetare är mycket svårt att implementera.  

 

Andra sätt de arbetar med skapa en organisationskultur på är vid morgonmötena som hålls. 

Varje morgon möts avdelningschefen med sitt team och går igenom på 15 min vad som skall 

hända, om det är någon speciell gäst på besök, om någon de vet om har speciella önskar. De 

har något som heter 15 minutes training, som betyder att varje dag har medarbetarna som 

uppgift att lära en annan något nytt, det kan till exempel vara att göra en kaffe espresso. De 

har också en liten basic of the day, en liten broschyr med alla datum i månaden där det står 

vad dagens uppgift är. Alla anställda har en sådan och alla skall veta vad dagens är. Detta är et 

koncept som finns i hela Marriott. Hotellchefen har dock ingen sådan på sig när vi frågar. 

Intranätet är på väg. Det samma är veckovisa nyhetsbrev, men det är sådant som kommer 

efterhand.  

I samband med implementeringskulturen undrar vi hur rekryteringsprocessen ser ut, om de ser 

efter någon speciell personlighet. Det gör de inte. Man måste få kunna vara sig själv. Men de 

ställer krav på att medarbetarna skall kunna tala och skriva engelska och förstå skandinaviskt. 

De behöver inte prata det flytande, men de måste förstå det av hänsyn till kunderna. 

Personlighet är det viktigaste för Hotellchefen. Han söker alla personaligheter och man skall 

vara sig själv och äkta.  

 

Jämförelse, nackdelar och fördelar med international organisationskultur.  

 

Hotellchefen beskriver skillnaderna mellan New York, där han har jobbat, och Sverige, som 

enorma. Främst gäller det arbetsmoralen, som är en helt annan i USA. Lojaliteten till 

arbetsplatsen är helt olik den i Skandinavien. I Norden är man mycket bortskämd i 

förhållanden till USA. När man jobbar för Marriott i USA är det för att man verkligen vill 

jobba för den kedjan.  Det är enormt stora skillnader, främst i arbetsmoral. Den största 

skillnaden mot Skandinavien är lojaliteten. I Norden är vi mycket bortskämda i förhållanden 

till i USA. När man jobbar för Marriott i USA är det för att man verkligen vill, i Norden tar 

man det hotellet som ger mest pengar. Personalomsättningen är enorm i Norden i förhållande 

till i USA för att folk har det ekonomiska oberoendet som inte finns i USA. Inom Marriott är 

det så att vill man ut, får man komma ut, med ett knapptryck är man på andra sidan av jorden.  
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Skillnaden mellan USA och Sverige speglas i organisationskulturen. I USA lever man för sitt 

arbete, man har ett jobb för livet. I USA betalar jobbet mycket för en om man har problem. Är 

barnet sjukt, betalar jobbet. Då Hotellchefen jobbade i USA, var det en dam som hade jobbat 

på samma plats i 46 år, berättar han. En viktig poäng i skillnaden mellan USA och Europa, är 

att i USA har kedjan existerat i 50 år längre tid. I Asien er det lite samma sak som i USA. 

Jobbet betalar för ens familj och man är mycket lojal.  

Vi frågar även Hotellchefen om han kan se några negativa sidor vid organisationskultur. Det 

gör han inte. Det är upp till folk själva om de vill vara med i kulturen. Det som dock kan vara 

negativt i Marriott’s tillfälle är at de kan bli stående fast i historien. De är stolta av det de har, 

men det kan göra dem blinda för att tänka nytt. Det som också kan bli ett problem för kulturen 

på Marriott är att medarbetarna kan komme för nära varandra eftersom de är så få. Det kan 

skapa problem om någon måste avskedas eller liknande. 

 

 

 

Djupintervju Siv SilverstedtAndersson 

Siv SilverstedtAndersson jobbar delvis i receptionen, delvis i backoffice i 

ekonomiavdelningen. Hon har varit med sedan uppstarten av hotellet, hon blev anställd 

augusti 2009 och har gått igenom alla utbildningar Marriott har hållit i som en introduktion till 

de nyanställda. Intervjun tog lite mindre än en timme och tog plats i ett konferensrum på 

Marriott Rennaissance i .  

 

Aspekter som bidrar med stark organisationskultur 

Siv Silverstedtmenar att det är viktigt med en stark sammanhållning och det skaps gärna 

genom et bra arbetsmiljö. Sedan kan det vara svårt i praktiken. Man kan sätta upp mycket 

regler för hur det ska vara, men det är i praktiken svårt att genomföra. Men hon tror det är 

mycket på grund av att det är höga krav på en arbetsgivare för att försöka skapa et bra företag 

och en bra organisationskultur. Framföralt i Sverige. Hon tror det pratas väldigt mycket om 

det nu också eftersom det var varit lågkonjunktur och alt man gör för företaget är väldigt 

viktig i en sådan period. Men det hänger ihop med personalen också, personalen måste ju 

också arbeta för att skapa en bra företagskultur. Alle måste ju egentligen arbeta för det.  

 

Hotellet visar de anställda att de blir sädda i deras arbete genom olika belöningar.  
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Dels kan man sälja in bonusprogrammet som finns, Marriott Rewards och den som varvar 

flest gäster till detta varje månad kan få en liten present, en champagneflaska eller liknande. 

Alla hotell har sina egna mål för detta, så om Renaissance i  uppnår målen får man en summa 

utbetald från Marriott’s huvudkontor som kan användas till att till exempel göra något roligt 

tillsammans. Och om någon lyckas göra en ”uppsell”, från ett deluxe rum till et prestige rum 

så får man en procent av mellanskillnaden. Blir nämnd av en gäst vid namn, exempelvis ”Siv 

Silverstedthade et väldigt trevligt bemötande”, i en guest response som gästerna fyller ut så 

får man en liten guldig pineapple att ha på sin kavaj. De anställda på hotellet röstar även fram 

månadens anställd. Då kan man rösta på en person man tycker har varit lite extra duktig den 

månaden, som man tycker om väldigt mycket och som gör sitt jobb bra. Det är en dold 

röstning som ledarna går igenom och man räknar hur många röster man har fått. Så varje 

månad på personalmöte går ledningen igenom hur företaget ligger till i förhållande till andra 

Renaissancehotell, hur månaden har varit överlag och så presenterar man månadens anställda. 

Siv Silverstedthar blivit månadens anställda en gång, och i början trodde hon det skulle bli 

konstigt mellan avdelningarna om man röster bara på dem som jobbar i ens egen avdelning. 

Men det har gått helt fint. I början var det ofta frontdesk som fick röster, men senare har de 

andra avdelningarna kommit i kapp, och folk i städ och consierge har också blivit röstade 

fram. Det har heller inte blivit någon spänning i gruppen som följd av detta. Det har heller 

blivit till att alla gärna vill göra ett bra jobb. Frontdesk fick priser i början eftersom deras chef 

tryckte på att de skulle få pineapple awards och genomföra tester för att få stämpel i passport. 

Men nu har de andra cheferna blivit bättre på att motivera sina anställda också och pusha dem 

framåt.  

 

Förändringar som kan bidra med att starka organisationskulturen 

Vi frågar Siv Silverstedtvad hon hade förbättrat eller gjort annorlunda när det gäller kultur om 

hon en dag fick byta position med Hotellchefen, hotellchefen. Hon har studerat Service 

Managemtent och har med sig lärdom därifrån och vissa förslag på vad som kan göras bättre 

enligt Grönroos, säger hon med glimt i ögat. Det hon tror är problemet för många företag är 

kommunikationen. Självklart kan inte ledningsgruppen dela av sig med alltting. Men det har 

varit stunder där alla på golvet har undrat vad som egentligen pågår. Men det skulle vara svårt 

att byta med Hotellchefen, för han är en sådan härlig människa och chef, säger hon. Men det 

är på gott och ont. Hon menar att Hotellchefen och Anders som är General Manager 

kompletterar varandra bra. Anders har väldigt lång erfarenhet inom hotell och har koll på 

bitarna som är väldigt viktiga inom branschen. Hotellchefen har jobbat mycket inom showbiz 
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innan och är en väldigt social människa och det är ju också otroligt viktigt, att gå ut och möta 

människor. Så det är en fin balans mellan dem.  

 

Personalfokus som bidrar med motivation 

På frågan om hur arbetsmiljön ser ut och om personalen kommer bra överens, svarar Siv 

Silverstedtatt ja, det gör de. Hon tror en fördel för arbetsmiljön är att de alla har börjat 

samtidigt. Det betyder att det inte blir grupperingar lika lätt. Om man kommer in i ett nytt 

företag och alla känner alla, då kan det kanske vara svårt att komma in ibland. På Renaissance 

i  är alla samma ålder vilket också kan göra att de kommer överens. Hon menar att självklart 

kan olika åldrar också vara positivt eftersom man då man har olika erfarenheter och så. Det 

viktiga är dock, och hon tro det är så på alla hotell, att alla måste jobba gemensamt för det är 

gästerna som är det centrala. Men det kan det vara svårt att få avdelningarna att förstå 

varandras jobb ibland. Så det jobbas på fortfarande. Ofta mellan reception och städ kan det 

vara så att man inte riktigt förstår varandras jobb, men hotellet har försökt börja med något 

som heter cross-training så att de anställda kan byta plats och gå som praktikanter på en 

annans jobb en dag. Då vi intervjuande Siv Silverstedthade de en cocktailprovning i baren där 

man går igenom vad som är de andras arbete, man provar de olika drinkarna och får prova på 

sommarens drinkar så att alla skall veta om det. Och alla på hotellet är bjudna så alla får 

komma om de vill. Alla skall liksom veta lite om de andra avdelningarna och efter 

cocktailprovningen kan ju till exempel receptionen rekommendera drinkar till gästerna.  

Siv Silverstedtsäger att de anställdas gemensamma mål är att vara bästa hotellet i , och hon 

tycker det är kul att det är ett lite annorlunda hotell än de andra som finns i . Personalen har 

fått höra är att det är ett väldigt bra hotell, det jobbar väldigt proffsiga människor där. Det har 

även varit gäster som har frågat specifikt om de kan byta till oss från andra hotell, och de 

tycker de anställda är kul. Det är ju ett nytt hotell och många hotell har redan sina stamgäster 

som man måste försöka övertyga om att skall komma till Marriott istället. Det är ett 

femstjärnigt som öppnade när ekonomin inte varpå topp så det är klart det är en del att kämpa 

för.  

 

Arbetet med implementering av organisationskulturen 

Vi frågar Siv Silverstedtom ledningen försöker att implementera den amerikanska kulturen, 

eller att få in de amerikanska värderingarna på något sätt. Siv Silverstedtsäger att Marriott har 

sina brands standards, regler som måste följas och saker som måste göras. Det man märker 

först och främst med att det är ett amerikanskt företag är att alt skal filas, loggföras, arkiveras, 



54 

 

det är lister som skall skrivas ut. Och det är viktigt med signatur och legitimation. Det är 

väldigt typiskt amerikanskt, att de sparar på alt. Men det har kommit nya lagar i Sverige som 

gör att det inte länge bara är amerikaner som är hårda på detta. Det är ju även vissa saker som 

kommer med Renaissance som är et varumärke under Marriottkedjan, och då är det vissa 

brand standard också för Renaissance hotell. Alla dessa standards skall se anställda känna till. 

De första veckorna hade de träning och upplärning, in the beginning heter det. De som inte 

var med från början samlas upp vid senare tillfällen så alla får sin utbildning. Då går man 

igenom historian, varumärken och familjen med lite små tester på det så att man verkligen 

skal kunna alt kring Marriott. Det kommer ibland kontrollanter från huvudkontoret i 

Washington men också från Köpenhamn för där har de ett ”äkta” Marriotthotell. De 

kontrollerar olika delar. Vissa var på hotellet och kontrollerade i öppningsprocessen, at alt 

gick rätt för sig enligt Marriott. Vissa kommer som vanlige gäster, personalen vet inte att de 

kommer, de bara checkar in och beter sig som vanlige gäster. Ibland beställer hotellet också in 

egna kontrollanter, helt oberoende kan komma och kontrollera för att man vill det helt enkelt. 

 

Vi frågar Siv Silverstedtom hon känner till några värderingar Marriott jobbar efter. 

Värderingarna är som hon förklarar inskrivna i en bok som heter Spirit to Serve. Det är tre 

saker som är viktiga. Personalen, gästerna och samhället runt hotellet. De anser att personalen 

är deras viktigaste tillgång. Det är personalen gästerna möter, och det är i möte med gästen att 

det som kallas standard service är möjligt att skapa. De skall synas att personalen trivs. På 

hotellet vill de gärna ha folk med olika nationaliteter och bakgrunder. Och det jobbar folk där 

från all möjliga håll och kanter i världen. Det blir som en extra service till kunderna också. 

Det finns listor i receptionen med vilken personal som talat vilka språk. I fall en gäst behöver 

hjälp med någonting och språket är en hindring, är det bra att det talas många språk på 

hotellet. När ett nytt hotell öppnar skall miljön runt tas med i betraktning. I  har hotellet startat 

samarbete med barnkliniken på MAS, sjukhuset i staden. Byggnaden Marriott ligger i är en så 

kallad green building, utan att Siv Silverstedtgår mer inpå det.  

 

Men vad tycker Siv Silverstedtsjälv om värderingarna? Är de realistiska? Ja, hon tycker 

absolut det. I arbetet finns det också många verktyg som hjälper personalen att använda 

värderingarna i sitt arbete. De får ju en utbildning och samtidigt bra hjälp med de dagliga 

rutinerna. Det finns till exempel något som de kallar för 15 minutes training. Varje dag när 

man går på ett nytt skift, har man alltid två stycken ämnen som skall läsas igenom och kunnas. 

Ibland kan det ha någonting med en brand standard som måste läsas eller någonting om  som 
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man skall kunna till exempel om citytunneln. Dagens basic card är också viktigt att bära med 

sig. Det finns en ny sak för varje dag. Och man måste veta vad dagens är, och försöka 

genomföra den också.  Kommer det en kontrollant en dag är det säkert att den frågar efter 

basic card och då måste man kunna visa upp det. Det kommer speciellt många kontrollanter 

till franschisehotellen. Om det finns många fel i de dagliga rutinerna, kan man förlora rätten 

att bära Marriottnamnet. På 15 minutes training går personalen igenom om det är något 

särskilt som har hänt, om det till exempel är VIP gäster på hotellet, så att alla känner sig 

trygga innan de börjar på sitt pass. 

En annan sak Siv Silverstedttycker är värdefullt är tester som genomförs. Kedjan opererar 

med et så kallat passport to success. Det underlättar förflyttningen mellan hotell. Det är 

format som ett pass och man får stämpel för testar man har genomfört och så tar stämplarna 

en till nivåer högre upp. Då kan de på andra hotell se exakt hur långt man har kommit i sin 

utveckling så man inte behöver börja om med allting. Det är olika nivåer i dessa testar som 

man gör hela tiden och det är upp till cheferna att vara på sina anställda så att de gör dem. Siv 

Silverstedthar uppnått silvernivå efter fem testar. Sen finns det guldnivå och så vidare. 

Testerna är inriktade på den avdelningen man jobbar i eller den positionen man har. 

 

Siv Silverstedtförklarar i löpet av intervjun att det var lite problem och stress i samband med 

öppningen. Vi undrar hur personalen löste dessa. Hon säger hon tyckte det flöt på bra. De 

nyanställda blev informerade om från början att flexibilitet är A och O, och at de måtte vara 

förberedda på att jobba på andra avdelningar, städa rum och fylla på minibarer till exempel. 

Alla måtte hjälpas åt för att det skulle fungera. Alla var inställda på i början att det kom till att 

bli mycket jobb och långa dagar och att även om vissa sker inte ingick i de anställdas 

egentlige arbetsuppgifter så er det ändå ”allas” hotell. Men folk var trötta, berättar hon, de 

hade jobbat mycket, det kom saker som inte fungerade och det var ibland lite negativ 

stämning, cheferna var jättestressade, jobbade dag och natt och sen kom de anställda med 

massa frågor. Så vissa dagar i början var det inte alls kul. 

 

Vi frågar Siv Silverstedtom hon kan tänka sig några negativa sidor av organisationskultur.  

Det var väldigt svårt i början, säger hon. Massa detaljer man skulle tänka på. Lite av 

problemet var att många av ledarna inte hade jobbat inom Sverige innan. Det kan ha gjort att 

man glömde vissa saker som är viktiga inom Sverige, och hon menar att de borde ha frågat de 

som har jobbat i Sverige vad man borde tänka på. Så det finns både för – och nackdelar med 
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att många har jobbat utomlands då det för med sig många erfarenheter, men samtidigt är man 

inte alltid förberedd på alla praktiska svårigheter som kan komma.  

 

Vi frågar Siv Silverstedtom ledningen har försökt anpassa organisationskulturen efter miljön i 

. Hon svarar att till en viss del har de gjort det, men det kommer nog mer eftersom det är rätt 

nytt. De jobbar på saker hela tiden. Det är svårt att veta vilken personal man behöver, vilken 

beläggning vi kommer få, och så vidare. Och det har varit perioder då de på golvet har känt en 

frustration över att ingenting fungerar, det är för lite anställda, ingen vet vad som händer. Och 

ledningen har inte alltid vetat vem som skall ta ansvar för vad eftersom det händer saker man 

inte kan förutse. Då har det blivit till at det har vald ut en som har fått ta hand om det till slut. 

Men sakerna faller på plats efterhand. Från öppning tills nu är det hästlängder på hur långt de 

har kommit, säger Tina. Och man frågar gästerna vid varje utcheckning om de har haft det 

bra, och om de har förslag på förbättringar. Det är de som är de bästa ögonen och öronen, 

personalen vet ju inte alltid vad de har missat.  

 

Vi undrar om organisationskulturen är genomgående i hela företaget eller om det på något sätt 

skiljer sig åt i de olika avdelningarna. Siv Silverstedtmenar att i grund och botten är det nog 

stort sätt samma i hela företaget. Man får höra konstant från alla håll, vad det är man jobbar 

för, hur det skall vara. Och man blir påmind hela tiden om vad Marriott står för. Detta gör att 

alla tänker på det och har det med sig hela tiden. Men det är klart att det finns skillnader, 

menar hon. Det är nog ganska svårt att komma ifrån även om man vill det. Exempelvis är städ 

outsourcad. Men det är samma personal som kommer jämnt. De har blivit utvalda av sitt 

företag att få komma till hotellet och de har även blivit intervjuade där. Och är det en person 

man inte är nöjd med, blir det kanske frågan om en ny person kan komma. Men det är klart, 

de jobbar ju för ett annat företag så de blir en egen enhet på något sätt. Men hon hoppas att 

ledningen realiserar cross – training snart, så man verkligen får se hur kollegorna jobbar, hon 

tror det tror jag är jättebra, för det är så lätt att kritisera de andras jobb från sin synpunkt.   

 

Siv Silverstedtberättar om när hon blev anställd på Marriott. Först kom det ett massutskick till 

Campus Helsingborg så hon skickade en ansökan efter det. Det var jo roligt att det skulle 

öppna ett Marriott i . Skånes första femstjärniga hotell. Hotellchefen ringde henne och ville att 

hon skulle komma på intervju. Det var en ganska avslappnad intervju, säger hon, eftersom 

Hotellchefen är väldigt avslappnad och härlig människa. Sen var det en andra intervju och då 

skulle egentligen receptionschefen vara med, men hon kunde inte komma, så det blev bara 
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Hotellchefen igen.  Men receptionschefen ringde en gång också og frågade om lite småsaker. 

Efter ett litet tag ringde Hotellchefen igen och berättade att hon hade fått jobbet det var i slutet 

på augusti.  

Vi undrar om Marriott har några krav på sina anställda, en viss personalighet de ser efter, och 

om de försöker forma dessa nyutexaminerade studenter. Ja, vill, det gör de nog, säger Tina. 

Men det är lite både och. Hon tror at man vill se en viss personalighet och ha en viss typ av 

människa. Men samtidigt så är de ju väldigt för mångfald och olika nationaliteter. De bryr sig 

inte jättemycket om vad man har gjort tidigare. Det finns folk som serverar i restauranten som 

aldrig har serverat en person innan och så är det ju ändå ett femstjärnigt hotell. Det finns en 

consierge som aldrig har jobbat inom hotell innan. Hon menar att de går mer efter 

personlighet och så kan man lära sig efterhand så att man blir bra på det man gör.  

Men är det inte svårt att pusha värderingar på någon som redan har värderingar? 

Absolut, säger hon. Hon kan inte svara för alla på jobbet, men säger att det känns som att det 

är lite lika människor som jobbar där. Ganska öppna människor, flexibla och glada, 

lättsamamma människor. De flesta företag har en bild på hur de vill de anställda skall vara 

men de strävar ju efter att folk skall lära sig nya saker också. De rekryterar gärna internt och 

brukar säga att efter 18 månader så har man gått vidare inom Marriott. Ledningen hjälper 

gärna sina anställda att avancera och komma vidare och flytta till en högre position inom 

ganska kort tid.  

 

 

Vi undrar hur det går till när man försöker skapa en organisationskultur. Kan det kännas 

stressigt med alla värdeorden? Siv Silverstedtjämför med då hon jobbade på Scandic. Man 

gjorde sitt jobb och när man hade gjort det krävdes det inte så mycket mer. Motsatsen är 

Marriott, där de pressar en rätt hårt, menar Tina. Om ledningen till exempel vet att det 

kommer en kontrollant så står de över de anställda och kontrollerar att de har gjort alla 

checklister rätt. Så det är mycket att lära sig och göra, men samtidig blir det lite utmaningar 

och man pressar sig själv till att lära saker och till att kunna saker och utvecklas för att kunna 

göra sitt jobb bättre. Och tänker man på värderingarna så finns det ju hela tiden något att 

jobba för med gästerna, kollegorna och miljön. Siv Silverstedtsäger att man vänjer sig efter ett 

tag och att det är roligt att jobba i en miljö där det händer saker, man får lära sig saker. Hon 

kände inte det alls på Scandic, pressen på att lära nya saker. 

Vi frågar Siv Silverstedtvad som är målet med organisationskulturen, skall den likna kulturen 

i USA, eller försöker man skapa en egen kultur i . Svaret är att det finns vissa saker som måste 
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följas enligt Marriott, men man vill ändå ha en bra arbetsplats, att folk pratar om att det är ett 

bra ställe att jobba på, at det är en härlig stämning och så vidare. Och Siv Silverstedttycker att 

det är jättebra folk som jobbar på hotellet. Det är folk som verkligen gillar branschen och vill 

jobba där, och satsar på det. Det är jättekul.  

 

Hur definierar Siv Silverstedtthe Marriott Way undrar videt? Vad är the Marriott Way? Och 

vad särskiljer Marriott från alla de andra? Siv Silverstedtfunderar lite och tycker det är svårt 

att svara precist. Hon säger till slut att hon tror att om man har jobbat på Marriott så kommer 

man klara vilken hotelljobb som helst väldigt bra och lätt. Hon tror inte alls det finns de 

kontrollerna och arbetsrutinerna som man har på Marriott och inte alls samma upplärning, det 

kan hon tala om från egen erfarenhet. I början ställde man sig många frågor om varför man 

gjorde så eller så i vissa nedskrivna rutiner, incheckningsprocessen kändes som en halvtimme. 

Hon kände på Scandic at hon var duktig receptionist när hon hade checkad in en gäst så fort 

som möjligt för då kunde man ju systemet bra. Men på Marriott har man en väldigt lång lista 

på hur en incheckning skall gå till och innan man har fått in rutin på hur man lägger upp det 

kan det kännas som om gästen får stå en halvtimme innan den får sitt rum.  

Detta känns ju väldigt amerikanskt, skyter vi in. Ja, så skall det vara, säger Tina. 

Receptionisterna har fått en lista på en perfekt incheckning och så skall det se ut varje gång. 

Detta klar kontrollanterna när de kommer, och glr man många fel i turinerna, då har man 

något att jobba på. Så det gäller att skapa sin egen rutin på hur man gör. Detta är båda 

beroende på att det är amerikanskt, men också att det är femstjärnigt. Rennaissance är lite 

speciellt, fortsätter Tina. Åker man till et typiskt Marriotthotell vet man exakt vad man får 

oavsett vart man är i världen. Men Renaissance är mer kopplat till den platsen det befinner sig 

på. Så de anställda skall kunna mycket om området. Det handlar mycket om helhetlig design, 

det skall vara hemtrevligt och välkommande. 

 

Jämförelse, nackdelar och fördelar med international organisationskultur.  

Vi undrar om Siv Silverstedtkänner till några liknelser med företagskulturen i USA jämfört 

med Sverige. Hon har aldrig jobbat i USA, så det är svårt att svara på. Men hon har jobbat på 

Scandic förut, och det går inte att jämföra träningen och genomgångarna där med Marriott. 

Det kan också bero på att det är femstjärnigt och att det därför ställs höga krav, hon vet inte 

helt. Men hon tror skillnader som till exempel lagar gör att man i Sverige får böja lite på 

Marriott’s reglar för att kunna följa lagen i Sverige. Och lagar går ju alltid före varumärket. 

Det händer ibland så att svenska gäster reagerar på att hotellet tar ett depositum på rummet 



59 

 

per natt. Detta måste göras enligt Marriott’s regler. De måste ha den säkerheten i och med att 

det finns minibar och den servicen på rummen. Hon tror folk reagerar därför att det är mer 

uttalad än på andra hotell. Personalen som har jobbat mycket utomlands tycker det är konstigt 

ibland hur svenskar reagerar på vissa saker. De säger att det är typiskt svensk. Så skillnaderna 

märks ju. 

Har man någon kontakt med det amerikanska huvudkontoret undrar vi. Det är ledningen som 

har hand om det, säger Tina. Men det finns Marriott’s hemsida, där har man 

inloggningsuppgifter man kan man hitta mycket information om hur kedjan ligger till, om nya 

hotell, om vad som händer. Bill Marriott som äger alt har en egen blogg som man kan gå in 

och läsa och kommentera i, så på så sätt är det öppet.  

 

 

Djupintervju Mario, F&B Supervisor 

 

Karima: vad innebär det att vara F&B Supervisor? 

Mario: jag är restaurantchef betyder det. 

Karima: hur länge har du jobbat här? 

Mario: vad blir det… sex månader, från början.  

Karima: okej, kan du beskriva lite företagskulturen och arbetsmiljön här på hotellet? 

Mario: den är jättebra! Vi är ju ett Marriotthotell, eller huvudkontoret är Marriott, men vi är ju 

ett Renaissancehotell. Det betyder att vi inte behöver göra allting så amerikanskt som på andra 

Marriotthotell. Vi får anpassa oss till kulturen runt om. Arbetsmiljön här är jättebra. Marriott 

har jo många hotell överalt så de är ju professionella, väldigt måna om sin personal och 

väldigt måna om att hålla kvar personalen inom företaget.  

Guro: har du jobbat på hotell innan eller? 

Mario: nej, aldrig på hotell 

Karima: vi har läst mycket om Marriott, och om deras uppsatta värderingar, känner du till 

några av dem? 

Mario: alltså från högre upp? 

Karima: ja… 

Mario: ja det borde jag ju göra hehe, men det kan jag inte. det är ju väldigt mycket med 

Marriott supervisor, det finns managers för alla avdelningar. Och så är det ju general manager, 

en general manager för hela Europa bland annat. De har ju olika märken och general manager 

för alla märken, det är aldrig samma person. 

Guro: är det svårt att alla skall följa samma värderingar? 

Mario: nej, de har det rätt så klart svart på vitt. Alla får besked från Washington hur det skall 

göras. Är det en ändring så sker den ändringen över hela världen. Och så får de högsta ledarna 

en mission, att åka runt att kolla att alla gör det på det nya sättet. Som nu har vi fått två nya 

managers i Europa, en som är för maten och en som är för drycken. Och dem två skall kolla 

standarden på Marriott Rennaissance. Jag kan inte så mycket om det som är utanför 

restaurantdelen i Rennaissance.  

Guro: men detta är då regler som måste följas, saker som måste göras och så vidare… tycker 

du det är jobbigt? 

Mario: nej, inte alls. Det är ju vissa saker som är lite självklara. Men man förstår ju. Har man 

tre tusen hotell över hela världen med samma regler så måste reglerna följas.   
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Karima: är de realistiska tycker du? 

Mario: ja det är dem, men vissa är också dumma och självklara. Till exempel att fråga en gäst 

om det smakar bra är en självklarhet, att man skall tvätta händerna på ett speciellt sätt är lite 

mycket. Allting är jättemycket detaljerad från de första grejerna till de stora grejerna liksom.  

Karima: kan det kännas besvärligt att du alltid har någon som kollar att man gör rätt? 

Mario: nej, det är rätt skönt. Jag har ju inriktning bar, eller cocktailbar, som vi är ensamma om 

att ha som ett Renaissancehotell i hela världen.   

Guro: hur många Renaissancehotell finns det? 

Mario: oh, det vet jag inte. I kedjan finns det runt 3000 hotell, men det inkluderar alla, 

Rennaissance, Courtyard och så vidare. Marriott har ju 14 olika brands. Courtyard finns i 

Stockholm.  

Karima: du har inte jobbat i USA, men har du en uppfattning om hur det är där? Vad tror du 

det är för liknelser och skillnader? 

Mario: det beror på vilket brand du har. Har du en Marriott Courtyard i USA, så är det inte så 

hög standard som det vi har. Servicen är jättemycket bättre i USA och det är lite mer lyxigare 

oavsett vilket brand du går till. Lyxhotellen i USA är ju lyx, lyx, lyxhotell och lyxhotellen i 

Europa är bara lyx. Servicen ingår i lyxen, där borta har du ju 5 personer på dig på en gång. 

Men det är ju skillnader i vad personalen kostar, så det går ju inte att ha det så här. Vi är lite 

snåla med personalen.  

Karima: den stämningen som ni har i restauranten… kan du se några negativa effekter av att 

ni är så intima och ett så litet hotell?  

Mario: när vi är ett så litet hotell, blir det ju som en familj. Det är en sammanhållning som 

syns ut mot gästerna, det märks att vi trivs med det vi gör, mer än vad det gör hos större 

hotell. Vi är ju väldiga nära varandra allihopa, hela avdelningen.  

Guro: känner du att alla jobbar mot samma mål också? 

Mario: absolut. Alla fick samma mål från början. Vi skall vara det första femstjärniga. Och 

det är någonting vi vill göra också. Annars hade vi aldrig sökt detta jobb eller fått det.  

Karima: i rekryteringsprocessen, hur tror du de valde ut personer? Kan vem som helst komma 

och jobba eller söker de sig till vissa personaligheter? 

Mario: Man skall passa in i gruppen. De beror på vilken avdelning man jobbar i. Men man 

skall kunna anpassa sig avdelningen. Det är mycket att lära sig. Det är aldrig svårt att lära sig 

grejer, men det är svårt att lära någon att vara en speciell person. Men har du rätt inställning 

så är det inget problem. De utbildar väldigt mycket. 

Karima: hur belönas ni? När ni utför något utöver det vanliga.  

Mario: belöning får vi ju värja dag, kollegor som berömmer det man har gjort, chefen som 

klappar en på axeln. Men månadsvis har vi en grej där vi väljer månadens anställda. Vi får ut 

papper och skriver vem som vi nominerar. Och för alla som blir nominerade, är ju det en 

uppskattning, men så väljer vi ut en som har gjort liksom det bästa jobbet.  

Karima: tror du det finns något negativt med att bara välja ut en?  

Mario: nej, det tror jag inte, alla förstår varför den eller den personen har blivit nominerad. 

Det finns förståelse eftersom vi är så få och alla ser alla liksom. Vi har också en sådan grej att 

när en gäst nämner en vid namn, får man en pineapple. Och det är också en belöning för när 

en gäst nämner en vid namn har man gjort ett riktigt bra jobb.  

Guro: så du har en hel låda med dem hemma? 

Mario: haha ja, precis, nej de är jättesvåra att få faktisk. Jag har inte fått någon. Jag har inte 

varit så bra! 

Karima: är stämningen den samma över hela hotellet eller är den unik från avdelning till 

avdelning? 
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Mario: lång paus. Nej, den är nog den samma. Det blir ju liksom lite olika gäng… frontoffice 

och vi i restauranten har kanske vår egen lilla avdelning. Men vi kan ju fortfarande mixa med 

varandra.  

Karima: okej, så du vet till exempel vad alla heter i städ och så. 

Mario: nej, inte alla. Receptionen kan jag alla. 

Karima: har ni någon frukostavdelning? 

Mario: ja, vi har ett par frukostvärdinnor. De jobbar ibland, tre stycken som bara har hand om 

frukost, men de är fortfarande med på rätt mycket inom resterande grejer. 

Guro: gör ni mycket gemensamt för att skapa bra miljö eller räcker det att ni är så tighta på 

arbetsplatsen? 

Mario: det är mest så att någon tar tag i det och styr up någonting efteråt. Och då är det ofta 

frontoffice och restaurantdelen som gör någonting. Övrig personal ser man inte så mycket, 

med dem gör säkert också grejer ihop.  

Guro: har ni en facebookgrupp där ni skapar events o så da? 

Mario: ja från början har det funnits en facebookgrupp. Men jag har inte varit så insatt i den. 

Karima: då ni är ett nystartat hotell, försöker ni efterlikna den amerikanska kulturen eller 

försöker ni skapa en egen.  

Mario: vi anpassar oss efter . 

Karima: hur märker ni det?  

Mario: det är vid att vi böjer på vissa regler. Vi är inte så amerikanska som de vill. Men detta 

är de mindre grejerna. Större saker är ett måste. Det finns ju dessa mallar för hur man skall 

göra, men eftersom vi är ett mindre hotell måste vi få vara lite mer intima. Vi kan inte köra alt 

som en regelbok, då det blir exakt likadant för alla. Vi får känna av lite grann.  

Karima. Om du fick välja en dag att byta roll med din chef. Vad villa du ha förbättrat, lagt till 

eller tagit bort? 

Mario: alltså jag kan inte byta plats med Hotellchefen för han är så bra, han har sådan 

kunskap om människor och företag. Så jag kommer inte på något. Det är så bra. De har skött 

det mer än exemplariskt från början liksom. Hotellchefen är väldigt glad och positiv och är 

det problem så kan det ledas till att vi har beställd saker i restauranten som inte har kommit.  

Karima: är det perfekt eller kan det bli bättre? 

Mario: det kan alltid bli bättre.  

Guro: hur löser ni problem tillsammans? 

Mario: det beror på vad det är för problem.  

Karima: okej, men om det till exempel är en person du tycker är besvärlig, som gör saker du 

inte tycker om, hur löser ni det? 

Mario: vi löser det i grupp och går det inte att lösa i grupp så går vi högre upp. Våra chefer är 

ju alltid informerade från dag till dag om vad som händer. Det informeras hela tiden uppåt och 

nedåt. Vi får också veta på en gång när det händer något. Som till exempel om det är en 

person som är besvärlig så får denna en chans och då vet alla om det.  

Karima: okej, då har vi inte flera frågor… men har du en sådan här basic card? 

Mario: ja det har jag, det måste jag ha. Om jag en dag inte har den och det kommer någon och 

kollar kan de dra av på en gång på vår avdelning. Jag skall egentligen kunna den utantill, men 

det är lite svårt att hänga med. Vid 15 minutes training varje dag går vi igenom vad som är 

dagens liksom. Vi går också igenom hela huset för att se om alt är som det skall.  

Karima: och det är amerikanskt? 

Mario: ja, det är väldigt amerikanskt. Men det är något som är jättebra. Jag tycker alla 

restauranter bör göra så varje dag, men det är inte så många som gör det. Allt kommer ju stå 

på papper också. Om det är något som händer, om något har tagit slut så skrivs det upp så alla 

kan se.  

Karima: hur ser möten ut? Är det inom varje avdelning eller… 
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Mario. Vi har ju detta MEM – mötet varje månad. Då går de igenom budgetterna med oss, hur 

vi ligger till i förhållande till andra Renaissancehotell i världen i olika kategorier och i helhet. 

Detta möte får alla vara med på. Extrapersonal, alt.  

Guro: är det många som jobbar extra här? 

Mario: i restauranten är det många som jobbar extra. I frontoffice har de inte så många tror 

jag. I städ vet jag faktiskt inte eftersom de är ju anställda av ett annat företag.  

Karima & Guro: okej. Men då tackar vi för oss! 

Mario: tack själva. Det var trevligt! 

 

 

 

Djupintervju Jeremy, medarbetare i cocktailbaren 

Louise: vi kan jo börja med Marriotts värderingar. Vad betyder de för dig, vilka är starkast? 

Jeremy: der är ju väldigt viktigt att gästen är nöjd. Det handlar väldigt mycket om gästen, 

nästan bara om service. Det är ju en självklarhet när man jobbar inom service överhuvudtaget. 

Det handlar mycket om vad gästen tycker, vad den tycker och vad vi tycker för att ständigt 

förbättra. Men service är nog den viktigaste delen i Marriottkoncernen, det är det de 

framhäver mest. Skillnaden, alltså när man jobbar för ett amerikanskt företag, kan man tycka 

att det är lite för ytligt, servicen och vilken standard det ska vara på den. Men det är ju ganska 

lätt att anpassa sig till just de standarder som finns. Men jag tycker det är skitbra, eller vad jag 

tycker… att man lever för service är viktigt i den här branschen. 

Guro: är det som driver dig i arbetet? 

Jeremy: ja delvis. Om jag pratar för den avdelningen jag jobbar för, som är cocktailbar är det 

viktigt att vi är i tiden vi måste se var trenden ligger nu. Vi jobbar i klassisk cocktailbar, men 

samtidigt måste vi hänga med i samhället runt. Och det får man inte vid att jobba med samma 

folk hela tiden. Vad jag vet så är det bara vi som har en cocktailbar, och försöker leva upp till 

det i . Men konkurrans är bra, då vet man vart man ligger. 

Guro: känner du att Marriotts värderingar är moderna, lika moderna som konceptet? 

Jeremy: ja… alltså de passar, jag kan inte säg att de är moderna, jag kan inte säga att de är 

omoderna heller, de är tidlösa. Alla gäster är lika mycket värda och vi fokuserar väldigt 

mycket på att ge bra service. Marriott hade inte hatt så många gäster, så många återkommande 

gäster, om de inte hade haft den servicen. 

Guro: har du jobbat någon annan stans för Marriott? 

Jeremy: nej, detta är första gången jag jobbar för Marriott. Jag har jobbat för hotell innan. 

Louise: märker du någon skillnad gentemot andra hotell du jobbat? 

Jeremy: ja, det hotellet var privatägd. Då får man inte så mycket insikt. Och med utbildningar 

till exempel, när det gäller service. Då kan det brista mycket i att det inte kommer fram till 

personalen hur man ska agera gentemot gästerna när de inte är nöjda. 

Louise: om man tänker på det här med amerikanska skillnader, hur man jobbar 

implementering av den amerikanska kulturen och vad det är man jobbar med att 

implementera. Vad tror du är bra att implementera och vad kan man utelämna 

Jeremy: till exempel detta med lagar. Om jag gör något fel och gästen inte är nöjd, kan man 

inte bjuda på drycker. Detta kan man i USA, i Sverige klämmer det på grund av lagen. Jag 

tror det är mycket friare i USA, detta med att ge tillbaka till kunden. Detta är någonting jag 

känner att jag gärna vill göra, men som lagen sätter stopp för man kan ju inte göra vad som 

helst i Sverige, i USA är det mycket friare. Det är samma sak med 24 timmars service, eller 

room service. Det kan man ju inte ha, på grunda av lagen och personalkostnaderna.  

Karima: vi pratade med dina kollegor. De säger att det kommer kontrollanter ibland att de 

kollar att ni gör rätt, att det finna riktlinjer. Vad tycker du om dem, tycker du att det är 

besvärligt eller tycker du det är skönt att ha en mall man kan följa? 
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Jeremy: jag tycker att det är bra. Det är för att vi alla ska ha samma riktlinjer allihopa. Det gör 

också att man får alltid en feedback på vad du gör bra och vad du gör dårligt. Får man ingen 

feedback blir det svårt att förbättra sig. Eftersom de kontrollerar ibland vet man att man måste 

vara på topp hela tiden. Har man en dålig dag, kan den inte vara så dålig att det synas utåt.  

Det är en press, men jag tycker att det är bara bra. 

Karima: vi skriver om organisationskultur, som jag berättade innan. Den stämningen som ni 

har i restaurangen, tror du det finns samma stämning på andra avdelningar? 

Jeremy. Jag tror det är ganska gemensamt. Innan vi började jobba på golvet, var det svårt att 

lära känna varandra. Jag tror det hjälper mycket att göra olika lekar, eller övningar 

tillsammans, inte bara restaurangen, men over hela huset. Vi gjorde detta i början, men sen lär 

man ju känna varandra också. Men stämningen är rätt så lika i alla avdelningar, just med att vi 

känner varandra. Det är inget vi hör, att ”den och den avdelningen är lite så där”. Jag tror inte 

et är någon som känner sig utanför i de olika avdelningarna och jag tror det är tack vara de 

övningarna vi gjorde innan.  

Guro: hur är det med nya som kommer in, hur blir de mottagna? 

Jeremy: väldigt bra. Det är väldigt svårt för dem att komma in från början, men alla tar en 

utbildning, in the beginning, där man förstår vad som är viktigast med Marriott. Så det är 

väldigt bra, jag kan inte komma på något annat. 

Karima: vad är deras mål här, vill ni ha samma kultur som de har i USA, eller vill ni skapa en 

egen här som anpassas för ? 

Jeremy: den anpassas till . Det finns svårigheter med att anpassa sig till USA. Jag vet själv, 

jag har jobbat så pass länge i denna bransch, och jag vet att publik vill känna på lyxen. Men 

de vill inte betala för den. 

Karima: Om du fick möjligheten att vara chef för en dag vad hade du få ändrat eller tillfört? 

Jeremy: det jag kan komma på, är att alla inte hänger med på alla rutiner, det är så pass 

mycket och ha en blick över alt som händer är svårt. Så jag skulle tillföra att man har en större 

överblick för alla. Inte bara chefen för all personal också. Det är inte det att vi inte jobbar 

tillsammans, det gör vi och det går hur bra som helst. Men lite det med egna initiativ, att man 

inte behöver fråga saker som är självklara. Att få det implementerat i deras hjärnor vad vi 

jobbar för. Lite mer initiativ helt enkelt, det skadar aldrig.  

Karima: lägger chefen märke till om du gör något av eget initiativ, får du någon belöning?  

Jeremy: vi får ju alltid höra om vi gör ett bra jobb. Och så har vi det som kallas Pineapple, om 

någon gäst har nämnt dig speciellt, typ ”Håkan Håkanssonvar jätte serviceminded”, så får du 

en Pineapple. Det innebär ju att man får en klapp på ryggen. Det vet jag många på andra 

arbetsplatsar som klagar på, man får aldrig bekräftelse. Men här har jag inget att klaga på, om 

man har gjort något bra får man alltid höra det. Vi röstar också själva fram månadens 

anställda, som har gjort något extra och som de andra i personalen tycker har jobbat extra bra 

den månaden.  

Karima: finns det något negativt med detta tror du? At ni i personalen röstar fram bara en som 

har gjort ett bra jobb. 

Jeremy: nej, jag tycker det är bra. Det är ju bättre att vi gör det, än att chefarna gör det. Jag 

tycker att för mig själv så driver det mig. Jag ser det positiva i det. Typ ”okej, varför fick inte 

jag någonting denna gång. Vad är det jag måste förbättra?”. Och den hjälpen får vi alltid, 

hjälpen till att förbättra oss. Min primära chef är Pierre, och han säger alltid till punkt och 

pricka vad gör bra och mindre bra och vad man måste jobba på. Det är det jag tycker är så bra 

med denna koncern. Man får alltid veta vad man gör bra. Jag kommer till jobbet och vet vad 

jag måste jobba på. 

Guro: tror du alla delar den uppfattningen om dessa värderingar och att alla går till jobbet med 

samma inställning?  
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Jeremy: jag tror de flesta gör det. Sen kan jag inte prata för de som jobbar extra. För mig som 

jobbar heltid, har jag inte råd till att gå ned, jag måste alltid gå upp. Jag kan som sagt inte 

prata för alla, men det känns ändå som att alla är med på samma tråd.  

Louise: vi undrar lite vad du tycker är de negativa effekterna av företagskultur. Att man 

lägger så mycket tid och pengar på att skapa kultur, att man försöker få alla att tänka likadant. 

Eller tror du att det är något som alltid är värt att satsa pengar på oavsätt? 

Jeremy: nej, jag ser det som ett sätt att hålla en standard. Och gör man inte vissa saker, så 

behålls inte standarden. Så ska det egentligen kvitta om man är i lilla , Sverige eller stora New 

York, USA. I grund och botten ska det vara samma bemötande. Så jag kan inte komma på 

något negativt just nu. 

Karima: vad tror du konsekvenserna av att ni är så täta och familjära är? Att ni umgås så 

mycket.  

Jeremy: jag tror inte att det är något problem, för här är alla professionella så man kan hantera 

både vänkapsgrejen och jobb. Jag kan inte säga att jag är vän med alla mina chefer, och jag 

lyssnar ju på dem. De fattar själv vad innebörden i deras position är. Man kan ju inte vara 

jättebra kompis med sin chef och umgås dagligen. Jag tror det är så pass bra.  

Louise: okej, men då tror jag vi har fått det vi behöver.  

 

 

Djupintervju Claudio, städavdelningen 

Karima: vill du förklara vad du gör här på hotellet? 

Claudio: jag jobbar i städavdelningen, med rumstädning och lokalstädning. Det är ett ganska 

pretentious hotell det är ett jättefint hotell. Det innebär mycket jobb och mycket tid. 

Karima: trivs du? 

Claudio: jag kan inte säga att jag trivs med det här arbetet, men jag trivs med folket. De är 

jättefina och roliga och man kan prata med dem.  

Louise: känner du att du ör en del av Marriott eller känner du av att du är ”inhyrd” eftersom 

du egentligen jobbar för ett annat företag? 

Claudio: jag känner som om jag tillhör dem andra, de andra som inte är här. man har inte så 

jättebra connections, man jobbar mycket ensam på rummet och så. Jag som jobbar här nere (i 

hotellets lobby etc.) pratar mycket med dem. 

Karima: så du pratar mycket med receptionen? 

Claudio: ja det är jätteviktigt, de säger till oss vad vi måste göra och då måste vi göra et så 

snabbt som möjligt. Vi måste ge dem en feedback på vad som har hänt på hotellet, vad som 

ska göras, om någonting är förstörd eller… på rummet. Så housekeeping och frontoffice 

måste gå bra tillsammans. 

Karima: tycker du att det går bra i dag? 

Claudio: ja det tycker jag… det går bra. 

Karima: om till exempel ett rum inte är städat och en gäst har redan kommit, hur löser ni 

problemet? 

Claudio: ja ibland händer ju detta. Flickorna i receptionen måste säga till gästen att det tar lite 

tid. Då måste det vara en bra kommunikation mellan oss, de måste säga till oss snabbt. Och 

vet vi att gäster väntar på rummet, måste vi ta hand om detta först. Så ibland slutar vi med det 

vi gör och om det är mycket fördelar vi arbetet. Någon tar hand om det som ska göras snabbt, 

medans andra fortsätter med det de gjorde.  

Karima: om du gör något extra bra… säger chefen till dig att du gör ett bra jobb alltid. 

Claudio: ja, jag tror folken här är jättesnälla och om de ser att du gör ett bra jobb, säger de till. 

Jag har jobbat här i några månader och så långt har ingen sagt att ”du är dum” eller ”du har 

inte gjort ett bra jobb”. Jag tror alla pratar fint. Även med oss som jobbar med housekeeping, 
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måste alla prata fint. Folken är jättekänsliga. På rummen finns det 99 % flickor. Man blir trött 

efter en dag så alla måste vara snälla. 

Karima: om du fick en dag och fick vara chef, vad hade du ändrat på eller förbättrat? 

Claudio: jag tror att alla, beroende på personlighet och så, har sina egna idéer. Om telefonen 

står fel, är det alltid någon som vill byta och ändra på något.  Men det är viktigt att den 

personen som flyttar på telefonen gör det på ett bra sätt.  

Karima: men har du tänkt på att något är dårligt och du skulle vilja ändra på det? 

Claudio: det finns många opinions… hm… de skulle kanske varje månad ha en fest för 

personalen så alla blir mer sammankopplade. Till exempel, finns det kanske två tjejer i 

receptionen som inte vet namnen på alla tjejer som jobbar i housekeeping för de träffar inte 

varandra.  

Karima: men vet alla i städpersonalen namnen på de i receptionen då? 

Claudio: jag vet, men de andra tjejerna vet nog inte. Det är många invandrare som jobbar på 

städ också. 80 & är polska och de pratar polska emellan sig. 

Karima: men har de blivit intervjuade här på hotellet? 

Claudio: nej, de blev intervjuade av andra. Det var andra som sa att vi ska gå här.  

Louise: men ni är alltid samma team? 

Claudio: nej, nu har vi kommit från andra hotell och träffats här och de finns från hela landet. 

Louise: men jobbar du heltid här eller jobbar du även på andra hotell? 

Claudio: nej, jag jobbar bara här på Marriott. Min företagspolicy är att man gör ett bättre jobb 

om man jobbar med samma team. 

Louise: men alla som jobbar inom städ, jobbar alla här? 

Claudio: ja, bara här. men om det är behov ved till exempel Clarion, kan de jobba där också. 

Karima: så Hotellchefen har inte intervjuat dig, och valt dig? 

Claudio: nej. 

Guro: vet du någonting om Marriotts historia? 

Claudio: ja, vi gjorde kurs med alla. Om principer och historia… 

Karima: förstod alla vad de blev utbildade i? Eftersom de inte alla pratar så bra svenska. 

Claudio: hehe nej… jag försökte förklara, men ibland är det jättesvårt att kommunicera 

mellan oss också. Vissa har precis kommit till Sverige, de snackar bara polska, kan ingen 

engelska. Men man kan prata med de flesta på hotellet. Och de flesta pratar engelska. 

Hotellchefen är ju dansk, han pratar danska och jag förstår inte vad han säger. Peter i 

restaurangen är från Holland så vi pratar engelska. Det är det bästa.  

Louise: i rekryteringsprocessen, var ni tillsammans med alla de andra på hotellet i 

utbildningen? 

Claudio: ja, vi var alla tillsammans i den stora salen här. Det kom någon från Marriott och 

berättade om historien, om Rennaissance. Från 1 till 20 december. Varje dag, 8 timmar. Det 

berodde på vilket ämne de skulle prata om vem som kom och pratade. 

Karima: kommer ni ha något sådant igen, har de sagt något om det? 

Claudio: de sa att det nog skulle komma igen, men jag vet inte om det kan vara för oss, för vi 

är inte precis Marriottanställda. Vi är inte en del av hotellet, så det är ganska långt borta från 

oss den här processen. Det är inte precis som de skulle bjuda oss ”kom nu ska vi göra två 

kurser”. 

Guro: men känner du att du följer Marriotts värderingar ändå? 

Claudio: vilka då menar du? 

Guro: det finns ju något som heter The Marriott Way. 

Claudio: ja jag tror vi använder de här. Det finns ju procedurer. Det måste vi göra, för det 

finns en franschise kontrakt så vi måste göra det på deras sätt. 

Louise: märker du att det kommer från USA? 

Claudio: ja det är ju skillnader på en svensk och en amerikansk. 
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Karima: har du et sådant kort, basic card? 

Claudio: ja jag ska egentligen ha den med mig, men nu ligger den på kontoret. Vi läser den 

varje morgon.   

Karima: vad med de andra i städ då, har de en med sig? 

Claudio: nej, de har nog inte med sig den. Men vi ha den uppsatt på väggen så alla kan läsa 

den beroende på vilken dag det är.  

Karima: kan ni i städ, som de andra på hotellet, få pineapples? 

Claudio: ja, min kollega fick en pineapple award, den första månaden tror jag. Och nu precis, 

4de maj, fick jag bli employee of the month och detta har kommit efter att alla andra har 

röstat, vem som ska bli månadens anställda. 

Karima: ja, det var ju roligt! Vi tackar för din vänlighet och för att du svarade på våra 

frågor… 

Claudio: tack själv! 

 

 

 

 

 

 

 

Djupintervju:  Anna Andersson, servitris i restaurangen och cocktailbaren. 

 

Louise: Vad betyder företagskultur eller arbetsmiljö för dig och hur ser det ut här på Marriott? 

 Anna Andersson: Haha, oj, jag tror du har valt fel person att intervjua… 

Louise: Nej då, det här går bra, vi vill ha olika personers syn på organisationskultur. 

 Anna Andersson: Okej då, jag tycker att arbetsmiljön ska vara att allting hänger ihop, det ska 

liksom hålla samma standard och det känner jag att det gör här, kedjan ska hålla måttet, 

Marriott kan vad som händer. 

Louise: Hur ser du på god organisationskultur? 

 Anna Andersson: Jag tycker att det handlar om att ha bra samarbete inom olika departments 

eftersom det bidrar med respekt för olika jobb. 

Louise: Har Marriott Hotels några värderingar som du känner till? 

 Anna Andersson: Nja inte direkt. Det skulle väl i så fall vara att de är måna om sina anställda. 

Det kan också vara att de har bra kommunikation med sina gäster och uppfyller deras 

önskemål, om det är detta du menar? 

Louise: Ja det är bra. Jag vill bara höra hur du tolkar de?    

 Anna Andersson: Okej, men då säger jag det. 

Louise: I så fall hur använder du dem? Delar du samma värderingar? 

 Anna Andersson: Jag tycker att det är bra att de satsar på att skapa god företagskultur, det är 

en viktig del liksom. 

Louise: Vad betyder The Marriott Way för dig? 

 Anna Andersson: Ingen aning om vad det betyder. Men min egen tanke är att det handlar om 

service beroende på gästen, att det alltid ska levereras och att personalen är i fokus. 

Louise: Om vi går tillbaka till organisationskultur, vad tror du kan hända ifall företaget inte 

satsar på att försöka skapa en god sådan, vad kan man då gå miste om? 

 Anna Andersson: Jag tror att det i så fall kan bli tjafs mellan de olika avdelningarna och då 

får man inte fram den servicen man vill. 

Louise: Hur tror du att Marriott’s företagskultur ser ut i USA, kan du nämna några liknelser 

och skillnader? Vad har ni infört från den amerikanska företagskulturen tror du?  
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 Anna Andersson: Jag tror att det är en fördel att vara en amerikansk kedja för de vårdar om 

sina anställda. Till exempel om man är sjuk, då är man sjuk, det är inget snack om att komma 

på jobb. Det andra är att deras personalrum är lite väl amerikanska.  

Louise: Om du tänker lite mer i relation till organisationskulturen? 

 Anna Andersson: Okej, jag kan tänka mig att det finns många mellanchefer, det är en nackdel 

för då vet man inte vem man ska prata med.  

Louise: Vilka företagsvärderingar eller normer anser du spegla ditt arbete? 

 Anna Andersson: Jag tycker det är viktig med det mycket starka samarbetet mellan 

departments 

Louise: Hur belönas du för dina prestationer? 

 Anna Andersson: Jag har bra kontakt med min chef så han säger till mig när jag har gjort ett 

bra jobb. Han pratar med alla anställda. En gång fick jag ett presentkort på en restaurang och 

en annan gång fick jag bo gratis tillsammans med en annan person på hotellet. Jag tycker det 

är ett bra sätt att sporra. 

Louise: Du velat ha en annan typ vad belöning, i så fall vad? 

 Anna Andersson: Nej, jag tycker det är bra som det är. 

Louise: Tror du att ni har samma företagskultur genom hela företaget, eller finns det olika 

kulturer beroende på vilken avdelning i hotellet? 

 Anna Andersson: Jag tror det är samma, för att det är ett bra samarbete här. 

Louise: Vad tror du skiljer Marriott från andra hotell eller företag? 

 Anna Andersson: Jag tror inte det är så stor skillnad. I så fall om jag måste säga något är det 

väl att alla har börjat samtidigt vilket gör det lättare att lära känna alla. 

Louise: Kan du berätta lite om rekryteringsprocessen, hur uppfattade du att den fungerade och 

varför tror du att du fick jobbet? 

 Anna Andersson: Jag blev faktiskt förvånad över att jag fick jobbet, det var egentligen en vän 

som ville söka och jag hängde liksom bara med. 

Louise: Men om du måste säga nåt, vad tror du att det var företaget tyckte att du kunde bidra 

med? 

 Anna Andersson: Måste jag säga nåt så säger jag för att jag har lätt för att snacka och för att 

jag typ alltid ler. De måste gå mer på personlighet än merit. 

Louise: Vad mer kan du berätta om rekryteringsprocessen, vad lärde du dig och hur fungerade 

det? 

 Anna Andersson: Det var tre skoldagar. Då kom det människor från Marriott i Köpenhamn 

och från Washington och talade till oss om historian, typ årtal och sånt. Och grundaren, USA, 

basen, ja själva historien från café till idag. Också visade dem filmer. 

Louise: Vad är er slogan? 

 Anna Andersson: Jag vet inte riktigt vad jag ska svara. 

Louise: Okej, vi tar en annan fråga. Känner du till någon historia om Marriott? 

 Anna Andersson: Ja, att Renaissance är mer kopplat till platsen. Kvarteret här hotellet ligger 

nu kallades för rosen innan och så var det en dam som bodde som kallades för rosen för att 

hon var så vacker. 

Louise: Okej, sista frågan… Om du fick vara ledaren för en dag vad hade du då velat ändra på 

eller förbättra eller satsa på? 

 Anna Andersson: Ingenting, tror jag, om det är någonting jag behöver pratar jag bara med 

min chef. Han lyssnar mycket på sin golvpersonal.   

Louise: Okej det var det hela. Tack så mycket för att du tog dig tid. Har du något du vill 

tillägga som du kanske känner att du inte fått framföra? 

 Anna Andersson: Nej, inget speciellt, jag har nog sagt allt. 

Louise: Okej, tack då.  
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