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Sammanfattning 

Denna studie av ISS Facility Services beskriver hur ett börsnoterat tjänsteföretag talar om 
värdegrund, hållbarhet och socialt ansvarstagande och hur en sådan retorik används för att 
profilera företagets varumärke. I fallstudien – som är del av en doktorsavhandling vid Åbo 
Akademi 1 – framträder ett företag som har målet att bli världsledande på service och därför tror 
sig behöva utveckla sitt sociala ansvarstagande och argumentera för ett vidare syfte än ägarnas 
vinstmaximering. Även om det är utifrån ekonomisk vinst som resultatet ytterst mäts, uttrycker 
ledande företrädare ambitioner om ett vidare – och mer proaktivt – ansvar i det omgivande 
samhället. Samtidigt märks en ovana att diskutera intressekonflikter som då uppstår och det 
verkar inte finnas utvecklade strukturer för att arbeta aktivt med etiskt svåra situationer. Man kan 
också tala om en otydlighet vad gäller hur en värdegrundsretorik relateras till såväl den 
övergripande strategin som det strategiska varumärkesarbetet. Studien av ISS illustrerar 
värdegrundsretorikens komplexitet och kom på så vis att inspirera till en fortsatt undersökning av 
ideell och offentlig verksamhet, där man sedan länge talat om värdegrund, hållbarhet och socialt 
ansvarstagande men utifrån historiskt sett skilda logiker och villkor än privata företag. 

1 I avhandlingen undersöks hur ideella och offentliga organisationer förhåller sig till ett allt mer varumärkesfokuserat samhälle och särskilt 
användningen av en värdegrundsretorik i deras strategiska varumärkesarbete. Med strategiskt varumärkesarbete avses en organisations 
kommunikation för att skapa långsiktigt förtroende för sin verksamhet, och värdegrundsretorik avser hur organisationer anspelar på etiska 
värden som del av internt och externt varumärkesarbete. Se Linderyd Andreas, 2020. De varumärkeskluvna. Varumärkesarbete och 
värdegrundsretorik i ideell och offentlig verksamhet. Doktorsavhandling. Handelshögskolan, Åbo Akademi. 
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1 Värdegrundsretorik i varumärkesarbete: konflikter och 
dilemman  

1.1 Bakgrund 

I en reaktion mot de många inbrott som drabbade den danska huvudstaden startades i 
Köpenhamn år 1901 bevakningsbolaget København-Fredriksberg Nattevagt, ett 
företag som många år senare blev ISS Facility Services.2 I dag är det med över        
500 000 anställda3 världens fjärde största privata arbetsgivare.4 År 2013 antog ISS en 
ny vision: att bli den främsta organisationen i världen på service.  

Den nya visionen har gett nya tankar om vem ISS är till för och vilka företaget 
konkurrerar med. Coor Service Management och Sodexo, företag som varit med och 
format den outsourcade ekonomin, är fortfarande viktiga konkurrenter. Men till detta 
läggs nu även de allra bästa på service inom andra områden – företag som Walt 
Disney, Four Seasons, Singapore Airlines.  

ISS Sverige är ett dotterbolag inom den danska koncernen ISS A/S. Företaget erbjuder 
såväl enstaka tjänster som paket av servicelösningar i över 50 länder och är med sina 
omkring 500 000 anställda, varav ISS har cirka 12 000 heltidsanställningar i Sverige 
och 40 000 i Norden, ett av världens största tjänsteföretag.5 I företagets utbud finns 
fastighetstjänster, städtjänster, säkerhetstjänster, kontorstjänster och tjänster inom mat 
och dryck. År 2014 omsatte ISS-koncernen cirka 74,1 miljarder danska kronor, att 
jämföra med 73,5 miljarder danska kronor år 2018, och ISS Sverige drygt 4,5 
miljarder svenska kronor.6 Sedan 2014 finns ISS på Nasdaq OMX Copenhagen. 

När många företag erbjuder liknande tjänster blir varumärket allt viktigare för 
människors val och företags framgångar.7 Med förväntningar om ett mer flexibelt men 
också hållbart arbetsliv kombinerat med digitalisering och en tilltagande 
automatisering av jobb och tjänster, väntar intressanta omställningar. Var, när och hur 
kommer vi att arbeta? Hur tror vi att det moderna individanpassade kontoret kommer 
att se ut? Vilka tjänster har ersatts av robotar och ny teknik? Vad av det som 
organisationer i dag ägnar sig åt, men som kanske inte tillhör deras kärnverksamhet, 
kan mycket väl skötas av andra företag?      

2 Året 1968 antog företaget namnet ISS och expanderade utanför Europa. ISS står för International Sanitary Systems. Numera används 
endast förkortningen ISS. Under tiden för denna undersökning ägdes ISS av FS Invest II S.à rl (Luxemburg), ett bolag indirekt ägt av fonder 
förvaltade av EQT Partners och Goldman Sachs Capital Partners 19 %; Ontario Teachers Pension Plan 12 %; Artisan Partners Limited 
Partnership 11 %; Kirkbi Invest A/S 6 %, Management and Company 1. I övrigt ett spritt ägande om 51 %. Se ISS-gruppens hemsida. 
3 Uppgifter om antalet anställda i koncernen har varierat mellan 515 000 och 540 000.  
4 ISS fanns på danska börsen till 2005, då Wallenbergsfärens riskkapitalbolag EQT och investmentbolaget Goldman Sachs köpte företaget. 
Till 26 procent ägdes ISS då också av Ontario Teachers Pension Plan och Kirbi Invest A/S. Sedan 2014 är företaget åter listat på börsen i 
Köpenhamn.  
5 Enligt Lars Täuber, vd 2010–2013, hade ISS i Sverige 9 000 heltidstjänster under tiden för detta projekt. Men antalet lönespecifikationer 
varje månad var 17 000. I snitt innebar det enligt Täuber ungefär 12 000 medarbetare.  
6 ISS-gruppen och allabolag.se.  
7 Uppmärksamheten riktas mot den stora koncernen med intervjuer och observationer från i huvudsak ISS i Sverige. 
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De flesta som arbetar på ISS har sitt vardagliga arbete hos någon annan. Cirka 500 000 
medarbetare i fler än 50 länder förväntas profilera ISS i en omgivning där det är en 
annan arbetsgivare, alltså en kund till företaget, som alla andra medarbetare har sin 
lojalitet hos. Är det då verkligen möjligt för ISS servicemedarbetare att nå fram med 
vad just ISS står för och vill åstadkomma, service med en human touch? Vad krävs för 
att profilera varumärket ISS genom att vårda kundernas varumärke? Och hur ska 
medarbetare agera om kundens krav skiljer sig från de ideal som ISS vill att de 
personifierar? 

1.2 Från städbolag till världens främsta serviceföretag? 

ISS är en av de största inom facility management och den globala 
outsourcingekonomin. Den verksamhet organisationer redan i dag gärna lägger ut är 
serviceföretaget ISS kärna. På vägen har företaget mötts av priser och erkännande, där 
betyget världens bästa outsourcingföretag 2013 och 2014, en utmärkelse från 
International Association of Outsourcing Professionals, är bland de mer 
prestigefyllda.8 Och outsourcingekonomin – som antas omsätta över ett tusen miljarder 
kronor – växer nu fortsatt snabbt.9 ISS siktade tidigare på en marknadsledande position 
genom sitt lokala engagemang – lead facilities services globally by leading facility 
services locally. Men denna vision ansågs inte bara nådd utan också missriktad 
eftersom den mer utgick från det egna företaget än den nivå av service ISS vill 
erbjuda.   

I ett företag med 500 000 medarbetare kommer vissa säkert sucka över gapet mellan 
förhållande och ideal, och nog finns kunder som anser att ISS inte är i närheten av de 
främsta på service. Men signalen om the greatest ska ge energi och partnerskap som 
tar företaget till nya nivåer. Med sin vision hoppas ISS att fler – potentiella 
medarbetare och investerare och många andra – får upp ögonen för vad företaget kan 
åstadkomma.  

ISS-koncernens marknadsdirektör Peter Ankerstjerne tillhör de övertygade om att 
visionen inspirerar interna och externa intressenter. Bågen ska spännas högt, förklarar 
han:  

We want to be recognized for a people management 
approach – for delivering great service, the way we 
interact with our employees, the way we engage with our 
customers. When people discuss service management – it 
is ISS that they should write and talk about.  

8 ”ISS is named the worlds best outsourcing service provider”. ISS-gruppen. 6/3 2014.  
9 I Europa ägnar sig sju av tio företag åt någon form av outsourcing. Viktiga skäl är sänkta kostnader och mer tid för kärnverksamheten. När 
företag och andra aktörer lägger ut tjänster på andra leverantörer uppskattas de minska sina kostnader med i snitt 10 till 20 procent. Se ISS-
gruppens hemsida. 
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Även om innebörden av the greatest inte är självklar antyder Christer Ekelund, 
kommunikationsdirektör i Sverige, vad många andra också gör: Visionen kommer att 
göra ISS till ett annat företag.  

Ja det är störst, ja det är bäst. Men det är något mer. Det är 
något magnifikt. Det är en ledarroll. När vi jämför oss med 
Walt Disney eller Singapore Airlines eller den typen av 
företag sätter det ju också ribban – vad är det ISS ska 
vara? Vi finns till för våra kunder, inte för att bli the 
greatest. Men blir vi the greatest kommer vi få fler 
kunder. 

I Sverige hade företaget under tiden för denna undersökning runt 10 000 kunder och en 
omsättning på cirka 4,5 miljarder kronor.10 20 av kunderna svarade för cirka 30 
procent av omsättningen, och de 60 största för så mycket som runt 50 procent. De 
omkring 200 största svarade för mellan 70 och 80 procent. Att stora kontrakt ger stora 
summor skapar i detta skede intensiva diskussioner om hur kunder prioriteras i 
förhållande till intäkter. Av dessa samtal framgår att små och medelstora kontrakt har 
fått för mycket uppmärksamhet.  

Tillsammans med konsultföretaget Accenture skulle Operation sunrise initieras med 
målet att kunder i Norden ska uppleva ISS som än mer samspelt, att exempelvis en 
kund som Nordea inte ska uppfatta några drastiska skillnader mellan ISS i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. Samarbetet med Accenture resulterade i en ny 
organisation och ett nytt sätt att leda ISS verksamhet i Norden.11 Från att ha varit ett 
bolag för små och medelstora kunder vill det bli än mer av en partner för de riktigt 
stora.12      

I min undersökning skildras det som en resa från en driftsorienterad organisation till en 
mer kundorienterad. Ledningen i Sverige har funnit det angeläget att gå mot flexibla 
kontrakt med de större kunderna och ta ISS från leverantör till partner. Har ett 
affärssamtal förut startat i vad ISS gör ska det nu börja i vad kunden behöver. ISS ska 
tidigt finnas med när strategier utformas och komma mycket närmare kundens 
kärnverksamhet. För att klara detta behöver ISS gå från att vara en för alla till väldigt 
mycket för några få – och därmed inte lika mycket för andra, menar ledningen. Allra 
viktigast förefaller, även om alla jag möter inte vill att det ska uppfattas så, de stora 
kontrakten samt kunder med mest utvecklingspotential. En liknande segmentering 
pågår också i andra ISS-länder.13 När cirka 90 procent av koncernens vinst kommer 

10 Avser 2013. År 2014 omsatte ISS-koncernen cirka 74,1 miljarder danska kronor och ISS Sverige drygt 4,5 miljarder svenska kronor. 
11 Den nya organisationen trädde i kraft 2014. Den innebär en förskjutning mot större kunder och förflyttningar mellan de olika 
affärsområdena. En del kunder som tidigare legat inom de två affärsområdena för integrated facility services, IFS, blir framöver del av 
affärsområden som ansvarar för single services. Affärsområdena Integrated Facility Services kommer därtill att ersättas av det nya 
affärsområdet Key Accounts. Där kommer de 50 kunder som anses ha störst utvecklingspotential att samlas. 
12 År 2015 startades ett nytt affärsområde, ISS Direct. Ett samlat grepp tas där om företagets mindre kunder.  
13 Förmågan att segmentera kan vara att förstå att städning i en produktionsanläggning i industrin är något annat än att städa på ett 
operationsbord på sjukhuset. Det räcker inte, vilket enligt ledningen varit allt för vanligt, att följa en lathund för den bransch den ISS-



10

från cirka 10 procent av kunderna, säger koncernens marknadsdirektör, då måste det 
vara viktigast att dessa 10 procent får en exceptionellt bra service.14 Viktigt i arbetet 
blir att identifiera på vilken nivå kunderna ska approcheras. Till exempel kan 
kundernas högsta chefer vilja lägga ut fler tjänster, men det kan ibland uppfattas som 
hotfullt på mellanchefsnivå. Att kringgå dessa mellanchefer kan dock hota både 
nuvarande och potentiella samarbeten.       

1.3 En ny varumärkesstrategi formuleras 

Getting the brand known is one of our bigger challenges in 
terms of branding. Once you know who ISS is you tend to 
see us everywhere – our cars, our people, and our 
PR/marketing.15 But if you don’t know ISS – and many 
don’t – then you wouldn’t notice us. That’s the 
challenge…16 

På ISS tillbringar de flesta medarbetare sina dagar hos företagets kunder. Vissa har 
arbetat länge för en och samma kund, andra alternerar varje dag mellan tre till fyra 
inom de branscher där kunderna finns. Av ISS anställda förväntas alltså en kapacitet 
att profilera ISS genom att serva dess kunder, att vara anpassningsbar i bemötande, 
service och etiska krav utan att göra avkall på de värden och det förhållningssätt som 
ISS sagt ska känneteckna företagets relationer till intressenterna. Detta framstår inte 
bara som grannlaga, det reser också frågor om hur ett globalt varumärke utvecklas i 
relation till kundernas varumärke och hur det svarar mot etiska förväntningar i och 
utanför företaget.  

anställda jobbar i.  
14 Peter Ankerstjerne, marknadsdirektör i ISS-koncernen. 
15 Detta med igenkänningsfaktorn har jag själv lätt att känna igen mig i. Sedan jag börjat forska om ISS noterar jag företagets medarbetare 
på ett helt annat sätt än tidigare. Jag ser dem på Åbo Akademi, jag ser dem vid incheckning och transportfordon på flygplatsen, i bilar där jag 
bor, i Stockholms kollektivtrafik och på andra platser. 
16 Peter Ankerstjerne, marknadsdirektör i ISS-koncernen.  
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Figur 3. 
Ramverk för 
varumärket. 

ARV  DIFFERENTIERING ERFARENHET 
pionjärskap förmågan att skräddarsy och personligt 
entreprenörskap integrera servicelösningar  professionellt 
ansvar Human Touch hög kvalitet  
kvalitet “The ISS Way” effektivitet 

VARUMÄRKETS KÄRNA: 

THE POWER OF THE HUMAN TOUCH 

VÄRDERINGAR KULTUR UTTRYCK 
ärlighet innovation personligt 
entreprenörskap självbestämmande naturligt 
ansvar ledarskap ärligt 
kvalitet passion proaktivt 

Av chefer på ISS används uttrycket ISS:ifiera. Medarbetare ska tränas för att klara 
flera lojaliteter och utveckla en service som präglas av en human touch, ett 
förhållningssätt som också ska komma till uttryck genom företagets principer för 
ledarskap.17 På chefsnivå har ISS haft vissa svårigheter att attrahera personer med 
högre akademisk utbildning. Men i skiftet mot större kunder både lockas och anställs 
fler personer med erfarenhet av komplexa outsourcinglösningar och en bakgrund som 
managementkonsulter. Mer tid läggs också på att synas på universitet och högskolor. 
Cheferna Karin Stålhandske och Peter Ankerstjerne förklarar:     

Att vara ”ISS:ifierad” är att helt kunna anamma kunden: 
nu är jag på Stockholms sjukhem, nu är jag en del av 
Karolinska. Samtidigt är du inte Karolinska eller 
Stockholms sjukhem, du är en ISS:are, det är en del av 
proffsigheten. Många medarbetare går mellan många 
kunder, och då måste vi ha en grund i någonting.18   

Our employees have to live the Trygg Hansa brand and 
values when they are working here. At the same time, they 
have to live the ISS brand and ISS values. That’s the 
duality they are facing on a day-to-day level.19

17 I syfte att stärka servicemedarbetare diskuteras nya utbildningar under temat service with a human touch och ett specifikt program för 
ansvariga för kontrakt med de 20 största kunderna. 
18 Karin Stålhandske, affärsområdeschef i Sverige.  
19 Peter Ankerstjerne, marknadsdirektör i ISS-koncernen.  
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Med dessa lojalitetskrav kan motstridiga förväntningar uppstå och ISS ställas inför 
dilemmat att kundernas kunder förväntar sig en service av ISS som kunden kanske inte 
betalar för. Ändå framhålls inte ett gap mellan företaget och dess kunder. Snarare är 
budskapet att de etiskt tvivelaktiga valts bort och att många kunder ställer mycket höga 
krav i frågor om etik och arbetsvillkor. Inte heller framstår det svårt att bejaka de 
värden som ISS säger sig vilja representera. Mycket få upplever större konflikter 
mellan vad de själva värdesätter och det organisationen valt att formulera. Hade det 
varit så, framhålls det, hade de sökt sig till en annan arbetsgivare.    

Samtidigt medför de många lojaliteterna höga krav. Till exempel när ISS tar över 
personal som länge haft en annan arbetsgivare – och där det inte heller är säkert att ISS 
åtagande sträcker sig längre än nästa offentliga upphandling. Är det verkligen möjligt 
– som flera problematiserar men ändå tror – att få dem att känna glädje och entusiasm
över att återigen byta arbetsgivare? Och därtill få dem att känna lojalitet till ISS?

Ett dilemma är när en kund till ISS vill dra ner på den service ISS utför. Ibland kan 
detta vara tillfälligt och ett sätt för kunden att spara pengar. Men det finns också en 
risk att kundens kunder anklagar ISS för bristerna i service. För ISS medarbetare kan 
då en osäkerhet uppstå om vem hen ska lyssna på, här exemplifierat av en driftschef i 
företaget:  

Jag har ett hotell där vi dragit ned en heltidstjänst hela 
sommaren. Alltså, jag kan inte stå för den kvalitet vi 
levererar. För vi levererar inte utifrån vad vi sålt in, men 
hotellet behöver spara pengar. Men utifrån vad ISS 
förväntar sig av mig så levererar ju inte jag. Men det är 
vad hotellet kräver, det är som att välja mellan pest eller 
kolera: ska jag göra ISS nöjd – eller hotelldirektören? För 
det vi gör nu, det ser ju så många andra. Och de vet ju inte 
att det är hotellet som valt att dra ner, de ser ju bara ISS 
som företag som har varit där och jobbat. Och i dag har vi 
haft en jättebesiktning och därför sprungit runt för att 
försöka göra det fint för hotelldirektörens skull – och vi får 
absolut inte säga att han har valt att dra ned på städningen 
under sommaren. Men de behöver ju veta: varför har det 
sett ut som det gjort? Det är inte något vi kan påverka, för 
hotellet har valt det här, det var ett krav. Och det känner 
jag att jag inte kan stå för.  

Under flera år och fram till 2012 pågick i Sverige ett arbete med att samla ett stort 
antal uppköpta bolag under ett gemensamt varumärke. Bilden av ISS som ett företag 



13

skulle nu sättas och detta innebar att dotterbolag som Traffic Care, Lemonia och 
Demogruppen nu inte längre profilerades. ISS skulle gå från flera företag med många 
idéer om vad ISS är och gör till ett företag med en gemensam röst, gemensamma 
värderingar och en gemensam kultur. Detta ansågs nödvändigt för att i Sverige göra 
ISS starkare – men gav ändå en viss intern kritik eftersom resultatet blev att även 
affärsområdeschefer miste mandatet att arrangera egna varumärkesaktiviteter. 
Processen beskrivs som stökig men rätt. Dels för att det fanns många subkulturer men 
också olika traditioner och skolor kring varumärkesarbete. Enheten marknad och 
kommunikation tog i omorganisationen ett samlat grepp om företagets marknadsföring 
och varumärkesarbete. Ansvaret för intern kommunikation flyttades dit från HR-
avdelningen och alla marknadsföringsaktiviteter och kostnader relaterade till ett 
varumärkesbyggande skulle godkännas av denna avdelning. Detta förklaras av tidigare 
erfarenheter, att det funnits ”för många solospelare” och för många ”bolag i bolaget” 
och därmed en splittrad kommunikation om vad ISS är för slags företag och om 
servicen som erbjuds. Även om många medarbetare uttrycker förståelse för denna 
utveckling framkommer också frustration över att affärsområdena – som hanterar 
miljonbudgetar – uppfattas sakna mandat att fatta beslut om en marknadsföringsinsats 
om mycket små belopp. Dessutom antyddes från håll en viss mättnad, att ”pratet om 
varumärket” nu var avklarat och mer tid nu skulle ägnas åt ”det som fyller det”, vilket 
skulle kunna tänkas ge ett fokus på frågor om organisationskultur, värdegrund och 
förhållningsätt. Parallellt kom det globala huvudkontoret och den nordiska ledningen i 
Köpenhamn (den senare representerad av företrädare från Finland, Norge, Sverige och 
Danmark) att än mer styra varumärkeskommunikationen i Sverige.  

En process som i viss mån antas ha påverkat åsikterna om ISS varumärke var en affär 
som inte blev av. År 2011 var det nära att säkerhetsbolaget G4S köpte ISS. Men 
affären – som uppskattades till 54 miljarder kronor och skulle skapa världens största 
privata arbetsgivare efter amerikanska Walmart – föll när G4S aktieägare röstade nej.20 
ISS koncernchef Jeff Gravenhorst beklagade detta och sa till tidningen Financial 
Times att affären hade blivit mycket uppmärksammad – a real game changer in the 
service industry.21    

I Sverige såg många med spänning på denna gigantiska affär. EQT och Goldman 
Sachs hade gjort sin önskan om en försäljning klar och skulle för ISS innebära att 
företaget gick upp i G4S och bytte namn. Att affären misslyckades förklaras delvis av 
det ekonomiska läget i världen just då, i spåren av en finanskris. I stället blev 
inriktningen en introduktion på danska börsen med spritt ägande – och detta kom att 
ske hösten 2014. Vi återkommer till det, men det har sagts att planeringen för en 
notering på börsen satte stopp för ett offensivt varumärkesarbete. När affären med G4S 
var som mest aktuell signalerade ändå många en slags business as usual, trots att en 
försäljning mycket väl kunde innebära en annan riktning. När den senare sprack 
påtalades en slags nyupptäckt stolthet för företaget. Och detta ansågs också kunna 
sägas om dem som tidigare jobbat för ett dotterbolag och som inte riktigt omfamnat 
varumärket ISS: 

20 Affärsvärlden, 1/11 2011. 
21 Financial Times, 1/11 2011. 
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The challenges for ISS Sweden are the same as for 
any ISS country. And that is to create engagement, 
getting the brand pride out, and having people 
understand the bigger picture on what they are doing. 
And drilling that all the way down to the frontliners. 
We like to think it is happening – but it is not – at 
least not to the extent we would like it to happen.22  

På ISS ges delvis motstridiga bilder. Å ena sidan finns en förvåning – och besvikelse –
 att inte mer görs för att profilera varumärket, det vill säga att det inte investeras i fler 
aktiviteter och kampanjer eller ständigt fylls på med nya berättelser om det positiva 
som sker i företaget. Givet sin storlek, framhålls det, borde ISS vara känt för vanliga 
svenskar, inte ”en av Sveriges bättre bevarade hemligheter” och inte av affärstidningar 
presenterat som ”en dansk städjätte”. De flesta jag möter säger att också de – innan de 
kom till ISS – hade svag kännedom om företaget och många förknippade det inte med 
mer än städtjänster. Det borde inte behöva vara så, sägs det, att ISS-medarbetare 
ständigt ska behöva förklara var de arbetar. Med glimten i ögat men ändå med ett 
allvar säger en chef att anhöriga rent av trodde hen börjat jobba på en rymdstation.  

Ett återkommande tema i undersökningen är att det finns en outnyttjad potential i 
varumärkesarbetet. I detta ligger också att göra mer av ett socialt ansvarstagande. Att 
berätta för omvärlden om höga etiska standards i branscher ”fyllda med svarta pengar” 
och ”usla arbetsvillkor” eller genom att utvidga den språkundervisning som erbjuds de 
många nya svenskar som arbetar på ISS. Samtidigt sägs – även av dem som önskar 
mycket mer – att ansvaret faller på många fler än de som jobbar med kommunikation 
och corporate affairs.23 Många ser sig själva som bärare av varumärket och att varje 
möte med varje intressent är ett slags varumärkesbyggande. Detta förhållningssätt 
uppmuntras också flitigt av företagsledningen. Den betydelse som enskilda 
servicemedarbetare tillmäts kan också märkas genom att de nu används allt mer i ISS 
marknadsföring. Besökare av ISS huvudkontor i Stockholm möts av tavlor på ISS:are 
runt om i världen.  

Ändå framgår kritik att det saknas inkluderande processer för att diskutera varumärket. 
Mellanchefer upplever sig hänvisade till sin närmaste chef, som också kan efterlysa ett 
kunskapsutbyte om varumärkesfrågor. Återkommande framhålls att några av de 
viktigaste representanterna – de medarbetare som varje dag finns hos ISS kunder – inte 
alls vägleds i ett varumärkestänkande. Att vifta bort denna kritik med hänvisningar till 
chefer på arbetsplatserna eller att det läggs ut filmer på en medarbetarportal (som 
många inte sägs ta del av) duger inte, menar kritikerna.   

22 Peter Ankerstjerne, marknadsdirektör i ISS-koncernen. 
23 2012 minskade kommunikationsavdelningen från 7 till 3,5 heltider. 2014 infördes en ny enhet, corporate affairs, som också fick det 
formella ansvaret för arbete med kommunikation och varumärkesutveckling.  
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En annan kritik handlar om målgruppstänkande. I dag är ISS kunder organisationer. 
Försäljningen är business to business, B2B, och ISS upplever att företaget är välkänt i 
sina branscher och för upphandlare. Att vända sig till enskilda konsumenter har inte 
varit aktuellt. Däremot diskuteras om företaget i sin marknadsföring ska vända sig till 
privatmarknaden, till exempel med tevereklam och annonser – och använda dessa 
externa kanaler också i syfte att nå sina egna medarbetare. Livsmedelsföretaget Ica 
framhålls här som ett föredöme, som genom extern marknadsföring lyckats väl också i 
kommunikationen med sina medarbetare. Mot detta framhålls att ISS saknar 
resurserna, och att varumärket också kan stärkas genom att förbättra den interna 
kommunikationen, till exempel genom att hitta nya vägar att nå fram till 
servicemedarbetarna. Ett problem som förs på tal är att ISS ledning inte når tillräckligt 
väl ut till teamledare och servicemedarbetare. Ett försök att underlätta detta var 
införandet av en medarbetarportal. Men även om det var ett litet steg på vägen är det 
inte många som söker sig hit efter långa dagar på jobbet och slår på sin dator för att ta 
del av ISS nyheter och riktlinjer. Ett vanligt tema är hur appar och sociala medier 
klokast används.   

Att ISS verkar i lågmarginalbranscher framhålls av flera som en förklaring till att ett 
offensivare och externt mer omfattande varumärkesarbete väljs bort. ISS kan inte 
jämföras med företag som Hennes & Mauritz och Apple, är budskapet från de högsta 
cheferna. Ändå är det just det skifte som nu sker med företagets nya vision, där 
företaget faktiskt jämför sig med världens ledande serviceföretag – utan att tillsynes 
och paradoxalt nog vara berett att utveckla sin externa marknadsföring. Att endast 
profilera sig business-to-business, och inte mot konsumentmarknaden, anses därför 
internt av många som alldeles för snävt för ett företag som vill konkurrera med de allra 
främsta inom service. Att rikta sig också mot en bredare allmänhet skulle kunna bygga 
en stolthet i företaget, gagna varumärket och få fler att upptäcka ISS, däribland 
personer som inte vet att företaget finns men som skulle kunna vara utmärkta 
medarbetare. Med nuvarande strategi, anser kritikerna, bortses det från att 
konsumenterna på privatmarknaden också kan vara kunder, inköpare och potentiella 
ISS:are, och att mycket finns att vinna i försäljningsarbete och kundkontakter om fler 
är bekanta med ISS och får smak för bredden i företagets serviceleverans. Ola 
Gunnarsson, affärsområdeschef: 

Jag tror vi skulle kunna ta ett språng, att bli kända 
som något annat än städjätte genom att göra något 
mer riktat och intensivt mot marknaden och mot 
potentiella arbetstagare. Genom att bygga varumärke 
på lite annat sätt än vi gör i dag.  

Tillsynes överraskande framstår att ISS – som strävar efter att utveckla sitt varumärke 
genom att vårda kundernas – i så liten utsträckning diskuterar varumärkets roll i 
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samhället och samspelet mellan interna och externa intressenter. Till stor del sätts 
hoppet till internkommunikationens kraft, det strategiska varumärkesarbetet diskuteras 
med andra ord primärt utifrån en internal branding-logik. I företagsledningen talas om 
insatser för att stärka medarbetarnas stolthet för företaget, om en känsla av 
sammanhang och tillhörighet. Om detta förefaller många överens, däremot är 
perspektiven lite olika om hur det ska gå till. Vad det kräver i form av externa insatser 
och vad som kan uppnås med hjälp av nya utbildningar och nya sätt att kommunicera 
internt.  

1.4 Värdegrundsretorik i varumärkesarbete 

I detta avsnitt ska jag närmare undersöka hur chefer i företaget använder en 
värdegrundsretorik och vad de vill att deras medarbetare och service ska förknippas 
med. Jag inleder med att presentera det som formulerats som det allra viktigaste, 
oavsett omgivning och oavsett omständigheter – företagets värderingar – vilket också 
kan förstås som ISS uttalade värdegrund.     

Företagets ledning återkommer till att det i näringslivet i dag är ett måste med en etisk 
medvetenhet, någon form av CSR-arbete och en aktiv dialog med intressenterna. När 
ISS chefer diskuterar frågor om anseende, förtroende och varumärkesutveckling 
aktualiseras också etikens betydelse. Att ta etiken på allvar sägs inte alltid självklart 
ekonomiskt lönsamt, men nödvändigt för att kunna möta omvärldens förväntningar 
och hävda sig i den globala konkurrensen.  

På ISS framhålls att etik kommer att få en allt större betydelse i ett globalt företagande, 
och redan nu framhålls etiken som ”en hygienfaktor”. Samtidigt framkommer en 
osäkerhet om vad det är för slags moral och värden som ska vägleda ISS. Fler policys 
finns att vända sig till, men tiden och viljan förefaller saknas för att kunna tillägna sig 
en djupare förståelse om vad som faktiskt förväntas.       

Ärlighet, entreprenörskap, ansvar och kvalitet är ord ISS hoppas att både interna och 
externa intressenter associerar med företaget. Dessa arbetades fram i koncernen 2007 
och var under en period en återkommande punkt på strategidagar och 

ÄRLIGHET – VI RESPEKTERAR 

ENTREPRENÖRSKAP – VI AGERAR 

ANSVAR – VI BRYR OSS 

KVALITET – VI GÖR DET VI LOVAR 
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ledningsgruppsmöten. De fyra orden, presenterade som ISS värderingar, ska vägleda 
alla beslut och all verksamhet – oavsett omgivning och oavsett omständigheter. Detta 
har följts upp med en whistleblower policy, som gör det också möjligt för alla ISS 
anställda, affärspartners och andra intressenter att rapportera allvarliga 
missförhållanden i företaget. 

Cheferna på ISS säger sig väl bekanta med de fyra begreppen, och beskriver en 
förväntan att arbeta utifrån dessa och samtala med sina närmaste medarbetare om dem. 
Att de är tämligen allmänna – och att de kommuniceras top down i företaget – 
förefaller inte problematiskt. Så fungerar det i globala företag, sägs det, och därför är 
det ingen vits att ägna längre tid åt varför de själva inte bjuds in för att påverka 
innehåll och formuleringar i någon större utsträckning. När begreppen introducerades 
var de uppe för diskussion i ledningen och på affärsområdenas möten. Men inte med 
en regelbundenhet, och de flesta säger att ett mer ingående samtal om ”värderingarna” 
inte ägt rum sedan de själva började i företaget.  

Inte heller är det tillsynes detta som allra mest kännetecknar företaget. Vad som 
framhålls viktigare – oavsett omständigheter – är att prestera goda ekonomiska 
resultat. Det står inte i skrift, men skulle kunna beskrivas som den outtalade men ändå 
vedertagna värdegrunden. Av en chef formuleras det så här:  

Alla vet att om du inte levererar månad för månad är du 
liksom en nobody, lite så. Men levererar du vad som 
förväntas resultatmässigt – eller lite mer – då blir du höjd 
till skyarna. Du kan ha vilken kvalitet som helst eller 
behandla dina medarbetare halvdåligt. Med positiva siffror 
kommer du ändå att belönas.   

Tiden räcker inte – men allt ska mätas? 

Av medarbetare tecknas ett landskap där kortsiktigheten ofta vinner över 
långsiktigheten – och att det på sikt är ohållbart. En företagsledningskultur skildras där 
mycket mäts i detalj och där uppföljning och förberedelser av månatliga rapporter till 
huvudkontoret i Köpenhamn kommer före det mesta. ISS medarbetare förväntas ha en 
passion att prestera, det är en av företagets principer för ledarskap. När detta 
utvärderas sägs det i mycket handla om bättre siffror. Presterar du inte finansiella 
resultat blir du bedömd därefter.  

Av flera förklaringar är en den omtalade börsintroduktionen. Förberedelserna inför 
denna orsakar en hård press på kortsiktiga ekonomiska resultat – vilket även drabbar 
investeringar i kommunikation och varumärkesarbete. Men i ett annat perspektiv har 
börsen diskuterats i flera år, och det framstår därför som en klen ursäkt att inte vidta 
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åtgärder som på längre sikt stärker företaget. Kortsiktigheten har, framhålls det, alltså 
inte bara att göra med viljan till goda siffror vid en försäljning. Den är uttryck för en 
företagsledningskultur som varat under lång tid.  

Ett återkommande tema är att det inte räcker med ett nyckeltal för kassaflöde, vinst 
och organisk tillväxt, om undersökningar visar att varken medarbetare eller kunder kan 
rekommendera ISS till en kompis eller kollega. Men nöjda medarbetare och kunder 
kommer ge ekonomisk utdelning. Därför används nu instrumentet Net Promoter Score. 
Det är en skala 1 till 10, där kunden eller medarbetaren måste ge en 9:a eller 10:a i 
betyg för att resultatet ska anses positivt. 7 och 8 är neutralt, och 1 till 6 underkänt. När 
ISS började med dessa mätningar var resultatet negativt, både vad gäller kundernas 
och medarbetarnas nöjdhet med företaget. Affärsområdeschefen Fredrik Höglund tror 
ändå att en börsnotering ger förbättringar i det avseendet:  

Jag tror börsintroduktionen innebär en uppstramning 
på kort sikt. Vi ska vara medvetna om att vi levt med 
en månadsekonomi i ett riskkapitalbolag som är 
högbelånat. På börsen reduceras vår månadsekonomi i 
varje fall till en kvartalsekonomi. Det är bra, då – 
ibland – oproportionerligt fokus har varit på icke 
verksamhetsutvecklande nyckeltal.  

I början av varje månad har budgetansvariga slitit tungt för att följa upp vad som varit 
och samtidigt hålla blicken på nästa deadline. En arbetskultur beskrivs där dagarna är 
intensiva och där det lönar sig bättre att bita ihop än att visa sig sårbar när orken tryter. 
Det är ”extrema slitvargar som rekryteras och stannar kvar, är du lat pallar du inte”. 
Stämningsläget anses också påverkas av ”grabbigheten” i företaget, inte minst högre 
upp i företaget där endast två av elva i ledningsgruppen är kvinnor.24 På 
mellanchefsnivå är denna snedfördelning inte lika uppenbar. Trots dessa slitvargar och 
företagets vilja till en passion att prestera, kritiseras ISS av vissa kunder för bristande 
proaktivitet. Inte ovanliga kundreaktioner sägs vara att ISS är bra, men att förslag till 
andra sätt att arbeta inte proaktivt framförs i den grad en del kunder önskar. Denna 
slags kritik tycks ledningen väl medveten om, och också av det skälet är det mycket 
viktigt med ett bättre internt samarbete och mer långsiktigt förhållningssätt.  

Ofta framkommer kritik om sättet att mäta och belöna prestationer. Inget upplevs 
viktigare än att klara och överträffa budgetmålen. Även med en bra miljö, uppsluppen 
stämning och nära till skratt inom det egna affärsområdet pyser missnöjet över det 
interna samarbetsklimatet, om hur de olika affärsområdenas medarbetare pratar om 
och agerar mot varandra. Mellanchefer beskriver en dubbelhet från ledningens sida. Å 
ena sidan uppmuntras att överföra kontrakt internt i företaget, vilket anses gagna 

24 Under stora delar av detta projekt hade ISS en ledningsgrupp med 11 personer. År 2015 bestod den av 14. 
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helheten. Å andra sidan kritiseras de som gör det för sämre resultat, då de kanske blir 
av med ett lönsamt kontrakt. Villkoren förklaras vanligen utifrån ett 
lönsamhetsperspektiv. Under några år hade ISS i Sverige målet att till år 2015 nå en 
omsättning på 8 miljarder kronor och en marginal på 8 procent, internt marknadsfört 
som 8/8. Åtskilliga i företagsledningen och mellanchefer uttryckte stor trivsel i detta, 
de berättar att de gillar en högpresterande kultur med klara signaler om att resultatet 
avsevärt behöver stärkas – och att deras egna insatser är avgörande för att nå målet. 
Men gradvis började organisationen att smått pysa. En allt för ambitiös ekonomisk 
målbild uppfattades av många ge en osund stämning på företaget och bidra till att 
saker av mer långsiktig karaktär inte hanns med. Många chefer upplevde det även svårt 
att kombinera arbete och familjeliv. Med skiftet på vd-posten år 2013 övergavs målet 
om 8/8. Men även om de ekonomiska prognoserna reviderats är tempot och 
ambitionerna fortsatt höga. Medarbetare beskriver hur åtskillig tid läggs på 
rapportering till cheferna varje månad – som i sin tur rapporterar till nordiska 
ledningen, globala huvudkontoret i Köpenhamn och företagets ägare. Resultat anses 
följas upp ”minutiöst” med hjälp av sofistikerade mätinstrument och denna mätkultur 
anses ha stärkts inför börsnoteringen. Flera mellanchefer beskriver en känsla av att 
deadlinen att få i väg interna resultatrapporter väger tyngre än att gå ut och träffa en 
kund, även om de förstår att det inte borde vara så. Vissa chefer säger att 
stabsfunktionerna glömmer att kunderna kommer först när det är ”89 rapporter som 
ska in före måndag morgon”, andra att den ekonomiskt kortsiktiga kulturen ”blir vårt 
fall en dag”. År 2012 och 2013 präglades av neddragningar samtidigt som ISS växte 
och vann flera nya kunder. Många chefer vittnar om en mycket hög arbetsbörda och 
flera chefer lämnar företaget utan att ha ett nytt jobb klart. På drygt ett år under 
perioden 2012 till 2013 byttes över halva ledningsgruppen ut. Det danska ledarskapet i 
både Sverige och nordiska regionen anses också ha betydelse för den kultur som 
utvecklats. Inför presentationen av den nya organisationen 2014 förtydligades att alla 
måste prata mer med kunderna, och att ”mötet med kunden – att kunna sitta ner och 
diskutera – slår allt annat.”25   

Dessa berättelser om kultur, jargong och stämningsläge är intressanta också för att det 
tycks påverka medarbetarnas uppträdande, internt men även externt eftersom 
samarbetsklimatet och konflikterna kring belöningssystem och gränsöverskridande 
affärer sägs styra hur mycket tid som läggs på kundrelationer. Det påverkar också det 
som ledningen hoppas på, att medarbetarna inte ska ge splittrade intryck av vad ISS 
kan och vill göra.  

25 Från företagets medarbetarportal. 



20

Etiska koder och policys 

På ISS finns 26 antagna policys.26 Dessa täcker en rad frågeställningar och 
verksamhetsområden – allt från nämnda whistleblower policy till riktlinjer för alkohol, 
antikorruption, brandskydd, miljö, sociala medier och trafiksäkerhet. ”Kvalitet” är 
både en ”värdering” och ”policy”. Därtill finns ISS Code of Conduct, som presenteras 
som etikregler och förklaras som att den ska fungera som vägledning för alla 
medarbetares agerande. Den etiska koden beskrivs vidare som att den stöder ISS 
värderingar och kompletteras av ISS policys, regler och riktlinjer. Den är en del av 
anställningsvillkoren och varje medarbetare uppmuntras att prata med sin närmaste 
chef om hen har frågor och funderingar som rör de etiska reglerna. 2011 antog 
koncernen en Corporate Responsibility Policy. Där betonas ansvaret företaget har när 
det sysselsätter över 500 000 medarbetare och samarbetar med 200 000 kunder. Det 
framgår också att långvarig framgång som företag kräver en hög nivå av corporate 
responsibility. Som medlem av FN:s Global Compact åtar sig ISS att utforma sin 
strategi och verksamhet i linje med detta avtals principer om mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption.27 Som del av företagets sociala ansvar 
framhålls ISS betydelse för enskilda individer, att det för många medarbetare är en 
öppning till arbetsmarknaden men också till social mobilitet. I strävan att utveckla 
standards för arbetsvillkor och hållbarhetsfrågor understryker ISS betydelsen av 
samarbete med många olika intressenter och hänvisar även till gemensamma insatser 
med branschorganisationer inom outsourcing.28 

ISS-ledningen i Sverige vittnar om det positiva med en etisk kod och att det finns hela 
26 policys som vägledning i vardagen. De flesta säger att de tar del av dessa policys i 
fall problem uppstår, men vid frågor om etiska dilemman är det få som kan ge exempel 
på sådana i arbetet, annat än att några upplever att ISS inte alltid lever upp till den 
kvalitet i serviceuppdraget som de lovat kunden och att det är problematiskt när 
kunderna inte berättar för sina egna medarbetare när avtalet med ISS har 
omförhandlats och kanske resulterar i en lägre servicenivå.  

26 ISS har en policy för alkohol och droger, antikorruption, arbetsmiljö, antal leverantörer, bilpolicy, brandskydd, elsäkerhet, it, 
kommunikation, konkurrens, kris, kundservice, kvalitet, ledarskapsprinciper, likabehandling, marknadsföring och sponsring, mediepolicy, 
mötespolicy, miljö, mobiltelefoni, personal, rehabilitering, sociala medier, säkerhet och risk, trafiksäkerhet, whistleblower policy. Många av 
de policys som antagits hanteras av Human Resources.    
27 ISS-gruppens hemsida.  
28 Ibid. 
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Ledarskapsprinciperna 

Inom ISS sätter vi kunden först. 

Inom ISS har vi en passion för att prestera. 

Inom ISS uppmuntrar vi till förnyelse. 

Inom ISS behandlar vi människor med respekt. 

Inom ISS föregår vi med gott exempel. 

Inom ISS leder vi genom delaktighet. 

Inom ISS utvecklar vi oss själva genom andra. 

Inom ISS är samarbete viktigt för goda prestationer. 

ISS är ett företag med gemensamma värderingar, ett varumärke och en strategi.29 

ISS nio principer för ledarskap togs fram 2009. Ledningen förefaller väl förtrogen med 
dem men det framkommer ändå att mycket finns att önska om hur de förankras. Under 
Lars Täubers tid som vd, 2010–2013, återkom någon av de nio principerna i 
diskussioner på chefskonferenser och när ledningen sammanträdde – och vid ett par 
tillfällen med hjälp av konsulter inom ledarskap. Det framförs att detta då förde högsta 
ledningens representanter närmare varandra, och att det inför svåra vägval kunde 
höras: ”det där stämmer väl inte med våra ledarskapsprinciper”. Täuber hade målet att 
samla företagets omkring 600 chefer – som han beskriver som ”en extrem nyckel till 
framgång eftersom de påverkar alla medarbetare” till ett stormöte om detta. 
Ledarskapsprinciperna har diskuterats av nära 100 chefer på företagets chefskonferens 
och av omkring 150 personer som samlats till respektive affärsområdes 
minichefskonferenser. Men Täuber ansåg att ytterligare steg behövdes och förklarar att 
”detta var på agendan”. Detta skulle ske 2014. Täuber säger att ett ekonomiskt 
utrymme måste finnas och uppskattar att det rör sig om en investering på ungefär fem 
miljoner kronor. Han säger också att liknande initiativ tagits av ISS i Norge. Även i 
nyhetsbrev lät Täuber andra medarbetare veta hur han ofta gick tillbaka till 
ledarskapsprinciperna när en viss osäkerhet infann sig i beslutsfattandet. Men av de 
mötesplatser som skulle skapas för att mer fördjupat diskutera principernas betydelse i 
vardagens verksamheter blir det inte mycket av. När Lars Täuber lämnat vd-posten 
medgav han att ISS är ”efter den plan vi hade” och att det inte blev något stormöte om 

29 ISS-gruppens hemsida. 
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de nio principerna. Andra säger att omorganisationen 2014, som innebar att över halva 
ledningsgruppen slutade i företaget, gav ett annat fokus.  

Med tanke på den betydelse som ledarskapsprinciperna och de gemensamma 
värderingarna – ärlighet, entreprenörskap, ansvar, kvalitet – tillmäts när företaget 
presenteras i filmer och broschyrer är detta mycket intressant. Att leva upp till dessa 
värden och förhållningssätt beskrivs som avgörande för att ISS ska kunna leva upp till 
varumärkeslöfte, men tiden sägs saknas för att göra det tillräckligt väl. Det är också 
intressant mot bakgrund av den kritik som funnits kring hur de olika affärsområdena 
samarbetar och i ljuset av de frågetecken som funnits kring företagets förmåga att leva 
upp till vad som sagts och lovats. En medarbetarundersökning 2012 visade ett 
missnöje vad gäller företagets ärlighet. Det finns, som tidigare visats, också en 
problematik när kundernas medarbetare förväntar sig en service av ISS som kunden 
ibland inte kan betala för, och då kanske omförhandlar ett kontrakt utan att det 
kommuniceras vidare till de anställda vid kundföretaget. Återkommande förklaringar 
till detta är som tidigare: viljan att nå kortsiktiga ekonomiska resultat kommer före ett 
fördjupat samtal om innebörden av ett kommunikativt ledarskap, om 
varumärkesstrategi och etik. Det sker till viss del i affärsområdena och har 
aktualiserats på chefskonferenser, men inte med den regelbundenhet som många 
medarbetare finner önskvärt. De ”mjukare frågor” som lyfts på chefskonferenserna 
faller bort eller anses inte viktiga nog när vardagens måsten och krav på ekonomiska 
resultat tränger på.  

Det framgår att detta är en riskabel strategi. ”Det räcker inte att ha ett värderingsår, 
alla år är ett värderingsår om du vill göra synligt vad ISS står för”, är ett vanligt tema i 
intervjuerna. Också i företagsledningen finns en självkritik och flera finner det 
önskvärt med djupare samtal om de värderingar och det förhållningssätt som ska 
utmärka företaget. Exempel som ges är att mer noggrant studera hur medarbetarna 
arbetar med ledarskapsprinciper och värderingar och att chefer ska värderas utifrån 
annat än ekonomiska resultat. Affärsområdeschefer jag intervjuar säger att det inte 
längre ska vara okej att komma undan med brister i ledarskap bara för att du presterar 
en utmärkt ekonomi. Detta sägs vara ett av skälen att ISS nu jobbar utifrån devisen the 
power of the human touch. I sammanhanget påtalar flera ledarskapsprincipernas 
betydelse som plattform för hur företagets chefer ska förhålla sig till varandra.  

Företagsetiken 

År 2011 hade ISS globala ledning åsikten att de flesta av företagets kunder inte var 
villiga att betala 10 till 15 procent mer för hållbarare tjänster och produkter. Men detta 
– säger koncernens marknadsdirektör – innebar inte sänkta ambitioner från ISS. Höga
etiska standards är bra också i ett varumärkesperspektiv, och senare skulle det hävdas
att investeringar i mer hållbara produkter gett ISS ett försprång mot många
konkurrenter.
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Att ta etiskt ansvar anses alltså stärka varumärket, och därför finns det en affärslogik i 
att arbeta etiskt, menar Lars Nygaard, vd för ISS i Sverige. Inget får gå fel – skulle ISS 
slarva i ett etiskt ansvarstagande skulle företaget förlora kraften i sitt värdeerbjudande, 
fortsätter Nygaard, och säger att ISS varken vill riskera sitt eget eller kundernas 
varumärke genom att samarbeta med lokala underleverantörer som de inte vet 
tillräckligt mycket om. För kunderna ska det vara en trygghet att ISS har egen personal 
eller samarbetar med andra globalt kända företag. Att globala kunder vänder sig till 
ISS har alltså sina etiska förklaringar, som att företaget avstår från affärer med lokala 
leverantörer i länder med hög korruption. Globala avtal ska gälla för alla ISS-länder 
och garantera att det med affären inte kommer ett 50-tal olika leverantörer.  Samtidigt 
framhålls att när företag som Barclays, Citybank och HP tecknar ett globalt avtal med 
ISS så ska ISS också följa deras etik och värderingar, vilket reser frågor om vilken 
slags etik som då har företräde.   

Tidigare vd:n Lars Täuber talar precis som sin efterträdare om etiken i termer av 
riskminimering, varumärkesvård och en konkurrensfördel. Han ser högre etiska krav 
som positivt, inte bara för ISS och dess kunder, utan också för att det gör världen lite 
bättre. Ett viktigt argument med etik som en del av ett varumärkesbyggande anses vara 
att globala kunder inte har råd att köpa service av företag som inte har ordning och 
reda. En aspekt på detta är frågan om uppehållstillstånd. Täuber förklarar att ISS 
arbetat mycket med detta, att de haft en tät dialog med Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket och Skatteverket och vidtagit processer för att säkerställa att alla 
tillstånd är i sin ordning. Ibland, säger Täuber, går ISS på minor, och då är det viktigt 
att agera snabbt:  

Under tiden du väntar på uppehållstillstånd har du rätt att 
arbeta, det finns 4–5 tillstånd du kan ha beroende på 
vilken status du har. Och har du inte ordning på det som 
arbetsgivare, och har du inte kollat när det löper ut, då 
riskerar du att sitta med en arbetstagare som inte har 
”schyssta papper”.  

Få av dem jag intervjuar utvecklar vilken etik som borde vägleda ISS – och det är 
faktiskt inte heller många som säger sig uppleva etiska dilemman i sitt arbete. På 
frågor om eventuella svårigheter att kanske leva upp till egna och andras ideal svarar 
flera spontant att de inte funderat över det som något problem. Men längre in i 
samtalet antyds ändå att etiska frågeställningar ofta kommer upp, att det finns med när 
kontrakt skrivs, tolkas och försvaras och att de blir påtagliga i diskussioner om 
arbetsvillkor, kundkrav och samarbetsklimat mellan de olika affärsområdena.  

Affärsområdeschefen och förra vd:n Lars Täuber tycker att ISS har ett mycket stort 
ansvar som arbetsgivare, samtidigt som det är ett begränsat utrymme för ännu bättre 
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villkor och högre löner. Han vill inte ha ett Sverige där människor har svårt att livnära 
sig i vissa serviceyrken. Här gäller det att balansera och ibland sätts ISS på prov, säger 
Täuber. När det gäller kollektivavtal för ISS samtal med fackliga organisationer om 
detta. En chef på HR-avdelningen säger att ISS vill göra det möjligt för 
servicemedarbetarna att rotera och alternera uppdrag i högre utsträckning än nu. 
Täuber berättar i sammanhanget om en kund som undrat om ISS inte kunde hitta en 
billigare lösning genom att plocka in folk från andra länder, som inte har kollektivavtal 
och nöjer sig med låga löner. Täuber säger att han då sa att det inte var aktuellt: 

För mig var det viktigt att inte ge vika i våra ideal. Jag sa 
att i så fall ska de inte jobba med oss. Och det var precis 
vad kunden ville höra.   

I Sverige finns inte någon etikchef eller någon annan tjänst med särskilt ansvar för 
etiska frågor. Fram till 2014 låg CSR-arbetet på kommunikationsavdelningens bord 
och är nu en del av arbetet inom Corporate Affairs. När den globala företagsledningen 
i dag blickar framåt identifieras stora varumärkesmässiga möjligheter i arbetet med 
etik. Peter Ankerstjerne, marknadsdirektör i koncernen, förklarar:  

I think the ethical standards and the way we are working 
with business ethics is extremely important. And it is an 
extremely big part of our brand. I definitely think it is a 
differentiator in the future. It is becoming more and more 
important – and I think we can use it much more actively 
as part of our brand communication.   

Ankerstjerne säger att arbetet med företagsetik och hållbarhetsfrågor också är 
förknippat med höga kostnader. Ibland ger det upphov till konflikter, och Ankerstjerne 
antyder att ISS-gruppen (huvudkontoret i Köpenhamn) ibland behöver hålla emot, 
även om han tycker att högsta cheferna är pretty big on ethical standards. Men det 
betyder inte att ISS ska avstå eller att det inte går att förena med hög avkastning för 
ägarna. I förordet till ISS korruptionspolicy beskriver till exempel koncernchef Jeff 
Gravenhorst ISS affärsetik som icke-förhandlingsbar och att ISS alltid haft stränga 
regler mot korruption och mutor.  Ankerstjerne ser också att investerare värderar 
etiken högre än tidigare:  
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It is one of those things just as with sustainability, you 
know, it does cost a lot of money but it is the right thing to 
do. And sometimes you just need to do the right things 
even though it cost a lot of money, even though it is hard 
to work with, even though it is difficult to manage, you 
know. But it is the right thing to do. 

ISS i Sverige har sedan 2008 ett sponsringsavtal med Hand in Hand. ISS stöttar arbete 
i Indien där Hand in Hand utbildar och ger mikrokrediter till kvinnor i utsatta 
livssituationer som vill starta företag. Ett antal dagar varje år åker olika ISS-
medarbetare till Indien för att studera detta arbete. CSR-arbetet motiveras av företagets 
värderingar ansvar och entreprenörskap.  

Någon säger att projekt som Hand in Hand inte ger ISS några affärer och att kunder 
ändå bläddrar till den sida i företagspresentationen där det står vad affären kostar och 
vad timpriset är. Men att företag har någon form av CSR-arbete och en god dialog med 
sina intressenter anser kommunikationsdirektören Christer Ekelund vara en 
hygienfaktor i dag. Ekelund tror att etikwashing (prata men inte handla) slår tillbaka 
och säger att ISS måste utforma sociala projekt som slår an en nerv hos medarbetarna. 
Många chefer i företaget uttrycker också en stolthet över engagemanget i Indien. Det 
anses förenat med ISS värderingar och ge positiv medial uppmärksamhet, vilket skulle 
stärka ISS varumärke. Däremot är åsikterna olika om hur den här typen av sociala 
åtaganden ska kommuniceras. Flera önskar att ISS sociala ansvar utvidgades till 
Sverige, där det uttrycks ett stort ansvar för sin mångfald av medarbetare och stora 
andel nya svenskar. Enligt flera gör företaget en enorm insats för Sverige genom att 
det ger så många ungdomar arbete och att det har så många människor som kommer 
från andra länder. Att företaget erbjuder undervisning i svenska anses – även om det är 
för lite och ställer för höga krav på de anställda på kvällstid – som ett konstruktivt sätt 
att ta socialt ansvar. Att kommunicera det kan skapa stolthet i företaget och stärka 
bilden av ISS som en ”schysst” arbetsgivare. Att ISS – enligt egen utsago till skillnad 
från vissa konkurrenter – betalar lön i tid och påtalar rätten till saker som 
semesterersättning – är också ett sätt att ta ansvar. Om detta borde, menar flera, också 
berättas, då de flesta svenskar nog tror att samtliga företag i Sverige lever upp till 
arbetsrätten.  

Att förmedla detta skulle alltså kunna stärka stoltheten och så också göra det etiska 
ansvaret tydligare i varumärkesarbetet. Personer som argumenterar för detta tycker att 
det lättare skulle kunna motiveras varför ISS tar just detta ansvar, till skillnad från 
samarbetet med Hand in Hand (som också finansieras av många andra företag).   

Att det ändå inte sker nämnvärt – alltså marknadsföringen av företagsetiken – sägs 
vara att företaget är rädd att bli synat. Först ska det ”sopas framför egen dörr”, där 
ännu fler lever efter vad som finns formulerat i diverse strategidokument. Här kan 
alltså en räddhågsen och defensiv inställning noteras. Andra varnar också för att låta 
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den här typen av berättelser bli en del av företagets externa kommunikation och 
marknadsföring, att det vid en närmare granskning skulle framstå som att ISS inte gör 
tillräckligt.  

1.5 Värdegrundsretorik i hopp om ett förtroendeingivande 
varumärke 

En målsättning med ISS Facility Services varumärkesarbete är att företaget ska bli 
känt och valt av fler. I Sverige är ISS okänt för många, trots dess storlek, och alltför få 
vet om det stora utbudet tjänster, hävdar ledande företrädare. En omtvistad fråga har 
då varit om och hur företaget borde exponera sitt varumärke mot fler intressenter. Ska 
ISS även framöver profilera sig som business to business, i första hand mot 
organisationer, eller kräver visionen världens främsta serviceföretag något annat? Att 
företaget kommer att – och måste – vända sig till konsumentmarknaden i sin 
kommunikation?       

Tidigare har ISS Facility Services jämfört med sig med Sodexo och Coor Service 
Management, nu talar man även om Four Seasons Hotels and Resorts, Singapore 
Airlines och Walt Disney – alla välkända företag förknippade med högklassig service. 
En varumärkesstrategisk fråga är om en ompositionering av varumärket då krävs, att 
ISS utöver att profilera sig gentemot företag och andra organisationer (business-to-
business) dessutom behöver inrikta sig mot privatmarknaden (business-to-consumer). 
Samtidigt framstår varumärkesarbetet som reaktivt snarare än proaktivt. Inför 
företagets börsnotering gjordes inga större varumärkesinvesteringar och ett 
återkommande tema i undersökningen har varit gapet mellan en kaxig vision och en 
passiv varumärkesstrategi. Trots visionen att bli främst i världen på service är företaget 
påtagligt försiktigt i sättet att kommunicera sitt varumärke. Men det är också ett 
företag där värdegrundsfrågor och arbetet med organisationskultur är viktiga delar i 
det strategiska varumärkesarbetet. Ett vanligt antagande är att det behövs en etisk 
kompetens i byggandet av ett globalt ansett varumärke, att såväl interna som externa 
intressenter förväntar sig ett genuint värdegrundsarbete och att modig kommunikation 
kring värdegrundsfrågorna skulle kunna göra varumärkesarbetet kraftfullare.  

Trots en vilja att omtalas bland de bästa på service – och trots att ISS börjat jämföra 
sig med mycket välkända företag – talar medarbetare om små investeringar i 
varumärket, och att detta blev mer påtagligt före noteringen på den danska börsen. 
Koncernledningen styr mer än förr och enskilda verksamheter har mindre frihet att 
utforma egna varumärkesaktiviteter. Samtidigt, konstaterar ledningen, har alla på ISS 
ett ansvar att ”leva varumärket” i mötet med intressenterna. Företagsledningen vill 
stärka varumärket genom att utveckla den interna kommunikationen och man ämnar 
arbeta än hårdare för att varje ISS:are ska förstå det förväntade: att personifiera och 
hängivet försvara ISS löfte om service med en human touch och att vara lyhörd för 
sina uppdragsgivare. Det behövs en chefskultur med mindre av de duster som tagit 
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dyrbar tid från uppmärksamheten på kunderna. Bättre kommunikation mellan de fem 
affärsområdena, och en annan fördelning av lukrativa kundkontrakt, är viktiga steg om 
ISS ska bli vad det hoppas – serviceföretaget alla talar om.       

Flera större förändringsprocesser har initierats och genomförts på ISS de senaste åren. 
Utvecklingen från små och medelstora kunder till större har accelererat. När affären 
med säkerhetsbolaget G4S föll blev inriktningen en börsintroduktion i Danmark, vilket 
haft betydelse för det tämligen försiktiga och ängsliga sättet som varumärket har 
kommunicerats på. Framför allt anses det viktigt att stärka kommunikationen med de 
medarbetare som utför servicen. Angeläget är även att åstadkomma bra samtal mellan 
de fem affärsområdena. Också mot den bakgrunden framhålls behovet av ett gediget 
värdegrundsarbete. Detta för att internt kunna samlas kring vad företaget vill stå för, 
men också för att viktiga intressenter förväntar sig ett intentionsdjup när ett företag 
talar om att leda utifrån sina värderingar. Ett utvecklat arbete med ISS värdegrund 
skulle kunna innebära nya sätt att kommunicera med möjliga kunder, medarbetare och 
investerare. Samtidigt finns kritiken att det inte ges tid för ”de mjukare frågorna” – 
exempelvis arbetet med ISS uttalade värderingar och ledarskapsprinciper – och att 
chefer framför allt bedöms utifrån ett vinstintresse och kortsiktiga ekonomiska 
prestationer. Detta har i sin tur föranlett kritiska frågor om arbetet med 
värdegrundsfrågor och om intresset att mer ambitiöst göra dem synliga i företagets 
varumärkesarbete.     

Värdegrundsarbetet exemplifieras bland annat med att ISS inte gör affärer med lokala 
leverantörer i länder med hög korruption. Man skulle i detta sammanhang kunna säga 
att ISS sätt att bedriva dessa affärer bidrar till social nytta. Argumenten för detta är 
även affärsmässiga: genom att ta etik på allvar framstår företaget som modernt och 
professionellt och i strävan att utmärka sig i konkurrensen, uppnå ett gott anseende och 
i längden vara ekonomiskt lönsamt är ett intensifierat värdegrundsarbete nödvändigt 
och affärsstrategiskt klokt. Etiska frågor undviks alltså inte, de anses 
legitimitetsskapande och tillmäts betydelse när framtidsplaner formuleras. Även om 
det ytterst är utifrån ekonomisk vinst som företaget kommer att bedömas så 
argumenterar ISS för en vidare syn på företagets ansvar.  

CSR-projekt i Indien, arbetet mot ”svarta pengar”, goda processer för arbetstillstånd 
och principen att aldrig ta eller ge mutor är ytterligare exempel på hur företaget 
uttrycker och kommunicerar ett socialt ansvarstagande – och hur man på så vis 
försöker stärka ISS anseende i förhållande till kunder, anställda och affärspartners. 
Detta värdegrundsarbete finns det en ambition att utveckla, till exempel genom att mer 
offensivt kommunicera ISS betydelse för nyanlända svenskars etablering på 
arbetsmarknaden och genom att erbjuda dem språkundervisning på betald arbetstid. 
Att så profilera varumärket skulle kunna ge ISS fler affärer och samarbetspartners. 
Samtidigt kan det också vara så att priset på affärskontraktet blir viktigare för kunden 
än i vilken utsträckning företaget gör sig känt för sitt värdegrundsarbete. Det är även 
förknippat med etiska utmaningar att företrädare för ledningen förväntar sig 
medarbetare som under inga omständigheter kompromissar med ISS uttalade 
värderingar – men samtidigt understryker vikten av att ”följa kundernas etik”. Har inte 
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såväl personer som organisationer olika ambitioner och förhållningssätt? Högsta 
ledningen utgår från att medarbetarna har kompetens att hantera lojalitetskonflikter 
och etiska motsättningar. Ändå verkar det vara oklart hur företaget menar att etiken är 
en instrumentell resurs, annat än att den förväntas och antas vara lönsam, både i fråga 
om anseende och ekonomisk vinst. Att tala om etik antas viktigt i dagens näringsliv, 
och att en etisk framtoning kan bidra till ett ökat förtroende hos såväl interna som 
externa intressenter. ISS ledning menar att arbetet med värdegrund, hållbarhet och 
socialt ansvarstagande kan generera ekonomisk lönsamhet och att detta arbete kan 
hjälpa företaget att bemöta eller undvika negativ publicitet. Det betyder inte 
nödvändigtvis att företagsledarna gör en genuin etisk analys av sin verksamhet eller att 
de med etiska argument motiverar vad som är ett rätt handlande i en viss situation. 

Det går alltså att tala om en otydlighet vad gäller hur strategiskt varumärkesarbete 
introduceras och sammankopplas med en värdegrundsretorik i företaget, vilket i sin tur 
reser frågor om likheter och skillnader med ideella och offentliga verksamheter – det 
vill säga verksamheter i samhällssektorer där talet om värdegrund, hållbarhet och 
socialt ansvarstagande funnits länge och utmaningen snarare verkar handla om att 
anpassa värdegrundsretoriken till en konkurrensutsatt situation.  
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Bilaga 1 

Intervjuer 

2011 

31 oktober 
Andrew Pearson  
projektledare 
technical manager, fastigheter 
affärsområde FM 1 
65 min 

1 november 
Lena Liljeblad  
chef telefoni Stockholm 
affärsområde: mat & dryck/kontorstjänster 
57 min 

7 november 
Fatou Vikström 
restaurangchef 
mat & dryck/kontorstjänster 
40 min 

8 november 
Grace Ramos  
administration/ekonomi 
staben 
51 min 

8 november 
Liina Krull 
konferensvärd, städare 
61 min 

7 december 
Ismo Niemenpää 
affärsenhetschef  
läkemedelsindustrin, FM 1 
58 min 
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2012 

23 januari 
Mikael Lindberg 
affärsenhetschef FM 2 
56 min 

25 januari 
Fredrika Lenne 
chef affärsutveckling 
städtjänster 
60 min 

16 april 
Mikael Lyster  
kontraktschef Nordea 
städtjänster 
60 min 

16 maj 
Jeanette Winell 
avdelningschef, verksamhetsutveckling 
staben 
56 min 

16 maj 
Karin Stålhandske 
affärsenhetschef sjukhus 
(från ht 2012 affärsområdeschef, teknik & energitjänster) 
52 min 

5 september 
Filip Truedsson 
affärsområdeschef FM 2 
74 min 

5 september 
Maria Fredriksson 
distriktschef hotell, Stockholm 
50 min 

6 september 
Ola Gunnarsson 
affärsområdeschef FM 1 
56 min 
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6 september 
Lars Täuber 
vd 
57 min 

7 september 
Malin Brandtvig 
affärsenhetschef FM 1, hotell 
58 min 

7 september 
Yvonne Björck  
HR-direktör 
62 min  

7 september 
Christer Ekelund 
kommunikationsdirektör 
55 min 

10 september 
Mattias Tegefjord 
affärsenhetschef FM 1 
57 min 

10 september 
Lena Hultgren  
chef telefoni 
mat & dryck/kontorstjänster 
48 min 

11 september 
Jan Önnmark 
regionchef städtjänster 
68 min 

24 september 
Fredrik Höglund 
affärsområdeschef  
mat & dryck/kontorstjänster 
63 min 
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24 september 
Lena M Johansson 
verksamhetschef personaltjänster 
mat & dryck/kontorstjänster 
54 min 

25 september 
Måns Svensson 
affärsområdeschef 
städtjänster 
55 min 

25 september 
Kerstin J Haverling 
affärsenhetschef/ 
kontraktschef tjänsteföretag 
FM 1 
49 min 

26 september 
Jörgen Lindqvist  
Försäljningsdirektör 
44 min 

15 oktober 
Ior Berglund  
regionchef Väst 
mat & dryck/kontorstjänster 
56 min 

2013 

6 februari 
Karin Stålhandske  
affärsområdeschef 
teknik & energitjänster 
10 min 

7 februari 
Lars Täuber 
vd 
18 min 
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7 februari 
Lars Kufall Beck 
CFO 
23 min 

7 februari 
Ola Gunnarsson 
16 min 
affärsområdeschef FM 1 

7 februari 
Fredrika Lenne 
 (intervju i bil från chefskonferens) 
chef affärsutveckling, städtjänster 

Carl-Johan Bergqvist  
Nordic Management Trainee 
21 min  

19 juni 
Peter Ankerstjerne 
marknadsdirektör, ISS Group 
43 min 

25 oktober 
Christer Ekelund 
kommunikationsdirektör 
34 min 

25 oktober 
Lars Nygaard 
vd 2013–2016 
43 min 

25 oktober 
Lars Kufall Beck 
CFO 
28 min 
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2 januari 
Fredrik Höglund 
affärsområdeschef 
mat & dryck/
kontorstjänster 52 min 

2 januari 
Lars Täuber  
56 min 
affärsområdeschef 
Key Account 

9 januari 
Fredrika Lenne 
chef affärsutveckling 
städtjänster 
34 min 

9 januari 
Lena Hultgren 
21 min 

9 januari 
Karin Stålhandske 
affärsområdeschef 
teknik & energitjänster 
31 min 

15 januari 
Lo Hjorth 
49 min 
HR-direktör 

17 januari 
Jonas Fagerström 
chef för Corporate Affairs 
(ersätter tidigare tjänst som 
kommunikationsdirektör) 
33 min 

9 januari 
Lena Johansson 
HR/kompetensutveckling 
21 min 
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Antal intervjuer: 45  
Antal intervjuade: 34 

Kunder till ISS 

2013 

7 februari 
Mikael Esplinger 
Deloitte 
15 min 

7 februari 
Robert Tjulin 
Nordea 
16 min 

7 februari 
Marcus Carlsson 
Choice Hotels  
14 min 

25 oktober 
Anna Bennbom 
Toyota Sweden 
38 min 

Antal intervjuer: 49 
Antal intervjuade: 38 
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Deltagande observation 

Chefskonferenser  
Mölndal, sep 2011 (2 dagar) 
Luleå, feb 2012 (2 dagar) 
Täby, feb 2013 (2 dagar) 

Ledningsgrupp, ISS Sverige 
28 september 2012, heldag  

Strategidag  
affärsområde städtjänster, april 2012 

Ledningsgruppsmöte, affärsområdena  
affärsområde Facility Management 1, dec 2011 (inklusive innebandy på lunchen) 
affärsområde Mat & Dryck, dec 2011 
affärsområde Facility Management 2, okt 2012 

Chefsintroduktion  
chefsdagarna, nov 2011, Stockholm 

Utbildningar 
chefens samtal, maj 2012 

Workshop med Utbildningsförvaltningen 
Kl 08.30 till 13.00 inklusive lunch. Tillsammans med företrädare för Utbildningsförvaltningen i Stockholms 
stad. På ISS huvudkontor i Marievik, Stockholm. 30 november 2012.  
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