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VAR HÖR JAG HEMMA? 
 – TILLHÖRIGHET OCH ORGANISATIONSKULTUR EFTER 

PERSONALÖVERTAGANDE 

Matilda Swahn 

Organisationskultur är de djupa strukturerna hos en organisation som 
är rotade i medlemmarnas delade värderingar, övertygelser och 
antaganden och som manifesteras i beteenden och artefakter. En viss 
känsla av tillhörighet behövs för att medlemmarna ska dela dessa 
värderingar och vara en del av organisationskulturen. Syftet med 
studien var att undersöka hur skillnaden i organisationskultur 
upplevs efter ett personalövertagande av ett outsourcingföretag. Fem 
vaktmästare på tre arbetsplatser som varit med om personal-
övertagande intervjuades och en induktiv tematisk analys 
genomfördes. Respondenterna upplevde kulturförändring efter 
personalövertagandet men i varierande grad beroende på arbetsplats, 
de som tidigare varit anställda inom landstinget upplevde större 
förändring än de som redan arbetade på privata företag. Ingen av de 
intervjuade sade sig känna tillhörighet med outsourcingföretaget 
vilket kan begränsa möjligheterna för upplevd kulturförändring.  

 

Arbetslivet är under ständig utveckling. Informationsteknikens framsteg påverkar, men 
även globaliserad ekonomi, större kundfokus, komprimerad och decentraliserad 
produktion ingår i den moderna förändringsprocessen (Wiklund, 2007). För att anpassa 
sig efter arbetslivets förändring behöver företag se över och förändra sin organisation. 
(Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2007) En av möjligheterna är att 
lägga ut vissa stödfunktioner på entreprenad, outsourcing, för att kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet och på så sätt spara pengar. Genom outsourcing eller bemannings-
företag kan företag anpassa arbetskraften efter marknadens krav men flexibiliteten 
förminskar samhörigheten, det blir mer fokus på individen än på kollektivet (Allvin et 
al., 2007). En outsourcingprocess möts ofta av motstånd från personalen som känner sig 
övergivna av sin arbetsgivare (Allvin et al., 2007; Dawson, 2003).  

Organisationskultur är kollektivets gemensamma uppfattningar och kan vara ett sätt för 
individen att sätta sig in i sitt sammanhang och arbeta effektivt i en föränderlig miljö, 
det är kittet som håller individerna samman (Beyer, Hannah & Milton, 2000). Olika 
identiteter går ihop och individen blir en del av något större och känner tillhörighet med 
de andra. Organisationskultur skulle kunna vara ett redskap för att få anställda att 
identifiera sig med och känna sig som en del av företaget även i ett individualiserat 
arbetsliv.   

Vad händer med organisationskulturen vid outsourcing? Relationer med kollegor och 
chefer blir annorlunda när de inte befinner sig på samma fysiska plats. Går det att 
identifiera sig med och känna tillhörighet med en arbetsgivare på avstånd? För att kunna 
arbeta effektivt är det viktigt att konsulterna känner av och anpassar sig efter olika 
sammanhang, något som ställer höga krav på individens flexibilitet (Allvin et al., 2007).  

!
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Organisationskultur utgår ofta ifrån ledningen vilket borde innebära att kulturen 
förändras vid ett ledningsbyte men samtidigt anses det vara något stabilt som sitter i 
organisationens väggar och som både är svårt att få grepp om och förändra (Alvesson & 
Svenningson, 2008). Om arbetsgruppen och miljön är densamma, hur mycket påverkas 
då kulturen av att en ny ledning kommer in? Ett exempel på en sådan situation är när en 
befintlig avdelning outsourcas och personalen stannar kvar på sin arbetsplats men får en 
ny arbetsgivare. Denna uppsats avser undersöka hur organisationskultur påverkas av 
personalövertagande.  

Organisationskultur och organisationsklimat 
Forskare inom organisationskultur använder olika definitioner av begreppet men är 
överens om att det handlar om något som delas bland medlemmar på olika plan, både 
uppfattningar som existerar i människors tankar och symboliska fenomen som 
manifesteras i exempelvis beteenden, språkbruk och artefakter (Beyer et al., 2000). Det 
kommer alltid att finnas olika uppfattningar inom en organisation, subkulturer, dock 
finns det en gemensam grund som om inte annat blir tydligt vid olika hotsituationer 
(Schein, 1992). Efter en sammanställning av kulturforskningen skriver Denison (1996) 
att organisationskultur är de djupa strukturerna hos en organisation som är rotade i 
värderingar, övertygelser och antaganden hos medlemmarna och som fastställs genom 
interaktionen mellan medlemmarna och gör att olika identiteter sammanstrålar på 
arbetsplatsen. Schein (1992) definierar organisationskultur som ett mönster av delade, 
grundläggande antaganden som en grupp har lärt sig genom problemlösning och som 
den nu lär ut till nya medlemmar, bland annat som det bästa sättet att uppfatta och 
hantera situationer. Att kulturen bygger på samspelet mellan medlemmarnas 
uppfattningar och handlingar gör den skör, samtidigt som den ger en stabilitet till 
organisationen (Denison, 1996). Då det är många fenomen som går in i varandra och 
bildar mönster på djupare plan innebär organisationskultur någon form av strukturerad 
stabilitet, det är ingenting som förändras lättvindigt (Schein, 1992). Samtidigt kan 
organisationskultur ses som stabiliserande just för att den kan förändras, i och med att 
omgivningen och förutsättningarna förändras behöver organisationen följa med i 
utvecklingen och samtidigt behålla sin kärna och det görs genom att kulturen ständigt 
reproduceras i knappt synliga steg (Markus, 2000).    

Mönstret av delade, grundläggande antaganden är själva kärnan i kulturen men inte hela 
organisationskulturen som vid en analys kan delas in i tre olika nivåer beroende på hur 
synliga fenomenen är (Schein, 1992). I grund och botten består kulturen av 
grundläggande antaganden, det som anses vara rätt och riktigt och tas för givet på ett 
vanligtvis omedvetet och mindre påtagligt plan. Utifrån dessa antaganden bildas sedan 
delade värderingar såsom strukturer, normer och mål (Schein, 1992). Värderingar talar 
till medlemmarnas känslor och normer ger vägledning till beteende, de delade 
värderingarna förutsäger många gånger vad som sker mer konkret på nästa nivå 
(Michaela & Burke, 2000). Den tredje nivån är artefakter som består av det som syns, 
hörs och känns hos en organisation, exempelvis logotyp, språkbruk, uppskrivna 
värderingsord, myter om organisationen eller ceremonier som försiggår (Schein, 1992). 
De olika nivåerna står i samband med och utövar inflytande på varandra, återkommande 
och framgångsrikt beteende såsom språkbruk, mötesform eller normer kan påverka och 
förnya grundläggande antaganden (Alvesson & Svenningson, 2008; Schein, 1992). 
Även om artefakterna konkretiserar grundläggande antaganden kan både delade 
värderingar och artefakter förekomma av mer rationalistiska eller situationspåverkade 
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skäl än kulturella och det går därför inte att förstå kulturen enbart genom att studera 
artefakter (Schein, 1992).  

Schein (2000) anser att många gånger när ”populärvetenskapen” skriver om eller arbetar 
med kultur är det i själva verket organisationsklimat det handlar om. Det är de mjuka 
frågorna, hur medlemmarna uppfattar stämningen och den sociala miljön, hur de 
beskriver sin omgivning och vad de anser om organisationen, hur mycket de tycker att 
de har att säga till om och så vidare. Klimatet är något som ofta känns av direkt när 
någon kommer in i en organisation, det är inbäddat i omgivningen och i det som syns, 
hörs och känns (Schneider, 2000). Den stora skillnaden mellan klimat och kultur är 
graden av abstraktion, klimat är synligare medan kultur befinner sig på ett djupare plan 
(Virtanen, 2000). Klimatet märks av i de kulturella artefakterna och har sin källa i de 
delade värderingarna och de grundläggande antagandena, det är en del av kulturen och 
förstås genom en djup förståelse av kulturen (Schein, 2000). Kulturen påverkar klimatet 
men klimatet påverkar också kulturen (Schneider, 2000). Beteendeförändringar kan 
orsaka förändrade värderingar, om klimatet ändras så att medlemmarna beter sig 
annorlunda kan det vara ett redskap för att påverka och så småningom förändra de mer 
djupgående värderingarna (Schneider, 2000).  

Tillhörighet och identitet  
Även om organisationsklimatet ofta känns av snabbt tar det ett tag innan en ny medlem 
förstår och blir en del av kulturen och där kan känslan av tillhörighet spela en stor roll. 
Begreppet tillhörighet ingår inte i definitionen av organisationskultur eller klimat men 
enligt Virtanen (2000) är det uppenbart att det krävs en viss känsla av tillhörighet för att 
dela värderingar, mål och grundläggande antaganden. Och när medlemmar delar 
värderingar med andra identifierar de sig med och känner tillhörighet med gruppen 
(Beyer et al., 2000) En medlem med stark tillhörighetskänsla är inte längre medveten 
om att han/hon delar organisationens värderingar, de är självklara för honom/henne. 
Tillhörighet kan ses som ett redskap för att påverka klimatet och som en beståndsdel av 
kulturen (Virtanen, 2000). Genom artefakter kan medlemmar påminnas om de 
värderingar som delas och känna starkare tillhörighet till organisationen (Beyer et al., 
2000) 

Att känna tillhörighet till sin organisation handlar både om att vara lojal mot och agera 
efter rådande värderingar, normer och beteenden och att själv dela dessa värderingar 
(Virtanen, 2000). Det kan finnas både rationella och irrationella (emotionella) orsaker 
till upplevd tillhörighet. Allen och Meyer (1990) ser det allmänt som psykologisk 
lojalitet mot organisationen men delar in tillhörighet i tre delar: känslomässig, varaktig 
och normativ tillhörighet. Känslomässig tillhörighet innebär att medlemmen identifierar 
sig med, känner sig delaktig i och glädjer sig över sitt medlemskap i organisationen. 
Medlemmen stannar i organisationen för att hon vill det. Varaktig tillhörighet medför att 
medlemmen stannar för att hon behöver det, antingen för att hon får ut mycket av 
medlemskapet eller att hon har investerat så mycket att kostnaden skulle bli för stor om 
hon lämnade. Normativ tillhörighet anspelar på medlemmens plikt och känslor över att 
hon borde vara kvar av olika skäl vilket inte enbart behöver bero på organisationen utan 
kan vara normer från exempelvis uppväxten. En medlem kan känna alla former av 
tillhörighet i olika hög grad men oftast ha en som dominerar. Inom organisations-
litteraturen är det oftast den känslomässiga tillhörigheten som åsyftas (Allen & Meyer, 
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1990) och det är även så begreppet tillhörighet kommer att användas i den här uppsatsen 
när inget annat anges.  

Kultur är något som delas inom organisationen men i första hand utgår den ifrån 
ledarskapet (Schein, 1992; Schneider, 2000). Det är grundarna eller ledningen som 
sätter agendan (Schein, 1992) men kulturen kan ses som hur medlemmarna uppfattar 
ledningens värderingar (Schneider, 2000). Det finns sällan en organisationskultur, i 
stora organisationer uppfattas saker på olika sätt beroende på individ och position och 
den kultur som presenteras är ofta ledningens föreställningar medan andra grupper ses 
som subkulturer (Alvesson & Sveningson, 2008). För att en distinkt (som delas av alla 
medlemmar) organisationskultur ska utvecklas behöver medlemmarna starkt identifiera 
sig med organisationen, vilket främjas av dess påtagliga identitet. Ashforth och Mael 
(1989) utgår från social identitetsteori när de skriver om identitet inom organisationer, 
genom att vara en del i en större grupp och värdera den egna gruppen högre än andra 
kan medlemmen höja sin egen självkänsla. Identitet blir här en del av tillhörigheten, att 
en medlem uppfattar sig själv som en del av enheten vilket resulterar i lojalitet. En 
påtaglig identitet främjas enligt Ashforth och Mael (1989) av fyra faktorer, där den 
första är att organisationen särskiljer sig från andra genom att det finns distinkta 
värderingar eller verksamheter. Dessa kan vara både positiva och negativa för att 
separera gruppen från andra, dock är hög status nästa faktor som förstärker 
organisationens identitet. En tredje faktor ligger utanför organisationen, det handlar om 
framträdande drag hos andra grupper. Medvetenheten om dessa ökar vid konkurrens av 
olika slag då skillnaderna mellan grupper blir större, normer och värderingar förtydligas 
och ”vi och de-känslan” betonas. Den fjärde och sista faktorn behöver inte vara 
nödvändig för en påtaglig identitet men är ändå det som människor mest förknippar med 
grupptillhörighet. Det handlar om olika former av gemenskap, relationer, likhet, delade 
mål och historia och om personerna tycker om varandra. Om organisationens identitet är 
negativ eller inte tillräckligt distinkt söker sig medlemmarna till alternativa 
identitetskällor och subkulturer (Ashforth & Mael, 1989). Om upplevelsen av 
organisationens identitet är unik och positiv kan det främja medlemmarna att tillägna 
sig organisationens gemensamma värderingar (Alvesson & Svenningson, 2008; 
Ashforth & Mael, 1989). Det fungerar även åt andra hållet, en gemensam organisations-
kultur kan bidra till en distinkt organisationsidentitet (Alvesson & Sveningson, 2008).  

En av de stora konsekvenserna av det nya, moderna arbetslivet är att kraven på 
individen höjs, framförallt dennes förmåga till förändring och flexibilitet (Allvin et al., 
2007). De anställdas identitet förändras, många som traditionellt sett har haft sin 
identitet i kollektivet tvingas nu ”ta steget in i ett individualiserat arbetsliv” (Wiklund, 
2007 sid. 156). Individen har blivit övergiven, det finns inte längre en grundläggande 
trygghet i organisationsidentiteten (Allvin et al., 2007). Nu ställs det högre krav på 
individen, att denne ska hantera situationen och formulera en identitet som värderas mer 
utifrån individens specifika prestation och det utförda arbetet blir inte bara ett arbete 
utan en identitetsskapande handling (Wiklund, 2007). Identiteten ska fortfarande 
reflektera föreställningarna hos organisationen men ansvaret ligger nu på individen och 
inte på de sociala sammanhangen. Och detta sker som ett resultat av det förändrade 
arbetslivet, inte efter ett eget val av individen (Wiklund, 2007).  
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Organisationskultur och outsourcing 
Ett exempel på när individen påtvingas ett nytt, individuellt identitetskapande är vid 
outsourcing som har blivit en alltmer vanlig konsekvens av organisationers anpassning 
efter det nya arbetslivet (Wiklund, 2007). Att identifiera sig med och känna tillhörighet 
med sin organisation blir svårare när den anställde inte befinner sig fysiskt hos 
arbetsgivaren (Fisher, Wasserman, Wolf & Wears, 2008). Nationalencyklopedins 
definition av outsourcing är ”att till underleverantör överlåta utförandet av hela eller 
delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som 
telefonväxel och städning samt stödfunktioner som redovisning och data” (www.ne.se). 
Ett outsourcingföretag skriver då kontrakt med ett kundföretag att de ska sköta driften 
på plats, bland annat att anställa personal, konsulter, som arbetar på uppdrag hos 
kunden.  
 
Att konsulter är anställda av ett företag och arbetar på ett annat, eller flera andra, kan 
innebära vissa problem och Fisher et al. (2008) tar upp några av dem. För att kunna 
utföra sitt arbete effektivt behöver en anställd förstå organisationskulturen, särskilt med 
fokus på struktur och kommunikation. En konsult bör snabbt kunna känna av och 
anpassa sig efter kundföretagets kultur, något som även ligger i outsourcingföretagets 
intresse. Samtidigt som outsourcingföretaget vill hjälpa sina konsulter att anpassa sig är 
det deras utmaning att få konsulterna att känna tillhörighet till och leva efter deras egen 
kultur. Konsulter som enbart, eller främst, befinner sig på längre uppdrag hos kund 
möter ju den kulturen betydligt mer än ”sin egen” (Fisher et al., 2008).  

Ett perspektiv av tillhörighet inom outsourcing är något Fisher et al. (2008) benämner 
som internalisering, tillhörighet till outsourcingföretaget, eller externalisering, 
tillhörighet till kundföretaget. En konsult identifierar sig ofta med båda företagen men 
kan utveckla en närmare relation, identifiera sig med och känna mer tillhörighet, med 
antingen sin arbetsgivare eller kundföretaget. Graden av internalisering beror till viss 
del på olika yttre omständigheter. Det är lättare för konsulten att känna tillhörighet till 
kundföretaget om han/hon har sin fysiska arbetsplats hos kund, är ute på ett längre 
uppdrag, bara har en kund, har fått välja uppdrag och om arbetsuppgifterna är 
kvalificerade och tillhör kundföretagets kärnverksamhet. Något annat som påverkar är 
om konsulterna blandas med kundens anställda. Vid outsourcing på plats talar 
åtminstone de tre första faktorerna för en högre externalisering än internalisering (Fisher 
et al., 2008). Enligt Ashforth och Mael (1989) kan identiteten främja internalisering och 
få medlemmen att ansluta sig till organisationens normer, värderingar, attityder och 
beteenden.   

Personalövertagande, organisationsförändring och kulturpåverkan 
När en befintlig avdelning eller tjänst på ett företag outsourcas görs ofta ett 
personalövertagande, den befintliga personalen stannar kvar i samma omgivning men 
får en ny arbetsgivare och ett nytt arbetssätt. Det blir då en ännu större utmaning för 
den nya arbetsgivaren att komma in med sin kultur när de anställda jobbar kvar på sin 
gamla arbetsplats. De nyblivna konsulterna ska inte bara lära sig en ny kultur utanför 
företaget, de ska göra det i en kultur de känner väl till. Frågan om internalisering blir 
central då utgångsläget är externalisering, de nyanställda har sannolikt känt tillhörighet 
till den organisation de har arbetat för och fortfarande arbetar kvar hos (Fischer et al., 
2008). När ledningen framhäver en viss organisationskultur finns det alltid en risk att 
de anställda uppfattar det mer som fina ord och värderingar snarare än något som 
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fungerar i praktiken, särskilt om det görs för att framställa ledningen i god dager så att 
medlemmarna ska vilja tillhöra organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2008). Vid 
personalövertagande tillkommer dessutom omständigheten att personalen inte själva 
har valt att tillhöra organisationen, då alternativet ofta är uppsägning.  

Personalövertagande, eller outsourcing, är en organisationsförändring som kan mötas 
av motstånd från den berörda personalen. Dawson (2003) identifierar fem faktorer som 
vanligtvis orsakar motstånd till en organisationsförändring. Det kan handla om att 
själva arbetsuppgifterna förändras kraftigt, att anställningstryggheten (både för 
ekonomisk säkerhet och arbetet i sig) minskar, att den sociala tillhörigheten störs eller 
upphör, att den anställde får minskad (yrkes)status eller ett upplevt eller verkligt 
psykologiskt hot. Det räcker med att de anställda tror eller oroar sig för att någon av 
dessa händelser kommer att ske i och med förändringen, de behöver inte bevisligen ske. 
I enlighet med Allvin et al. (2007) och Wiklund (2007) kan faktorerna omfattas av 
höjda krav på individen och förminskat omhändertagande från organisationen, något 
som blir påtagligt för konsulter. Vid personalövertagande kan de nyblivna konsulterna 
uppleva en större osäkerhet och att de får mindre att säga till om, vidare förminskas 
anställningstryggheten vilket gör att de accepterar högre krav från arbetsgivaren av 
rädsla att förlora jobbet (Dawson, 2003).  
 
När kulturell förändring står på agendan är det för det mesta kulturen i sig eller de 
anställda som ska förändras, inte ”oss” i betydelsen ledningen (Alvesson & Sveningson, 
2008). Vid personalövertagande ska de nyanställda anpassa sig efter den rådande 
organisationskulturen i outsourcingföretaget. Förutom detta underläge kan det även vara 
så att de två organisationskulturer som nu möts inte passar ihop vilket kan resultera i 
mer motstånd (Schein, 1992). De kanske inte själva är medvetna om detta hinder då 
kulturen ofta är dold för organisationsmedlemmarna. Om kulturen och olika bakgrund 
tas i beaktande vid exempelvis uppköp och hopslagningar kan en mer realistisk syn på 
förändring infinna sig och fler organisationsförändringar lyckas (Schein, 1992). Om 
outsourcingföretaget får en större förståelse för vilka grundläggande antaganden, 
värderingar och beteenden som behöver förändras skulle de då kunna förstå de 
nyanställdas motstånd och svårigheter till förändring bättre. Bara genom en 
kulturförändring går det att genomföra en lyckad, bestående organisationsförändring 
(Schein, 1992; Schneider, 2000). Ledningen, i det här fallet outsourcingföretaget, 
behöver förstå både organisationskulturen och organisationsklimatet för att veta hur de 
ska dra nytta av det som förenklar förändringen och fundera på hur de ska kunna 
påverka det som motverkar (Schneider, 2000). De behöver också ha en uppfattning om 
hur människor identifierar sig själva i och med organisationen och hur det påverkar 
värderingar och skilda föreställningar (Alvesson & Svenningson, 2008). Även om en 
förändrad organisationskultur är det slutgiltiga målet behöver klimatet påverkas för att 
komma dit vilket kräver att medlemmarna uppfattar en förändring som påverkar deras 
vardag, hur ledarskapet är och hur relationerna dem emellan fungerar (Michaela & 
Burke, 2000).  

Organisationskultur råder på gruppnivå, inte ett personligt plan. Att analysera och 
kartlägga organisationskultur är en lång process som kräver många infallsvinklar, 
gediget forskningsarbete och ett intresse från organisationens medlemmar (Schein, 
1992). Den möjligheten finns inte inom ramen för den här uppsatsen som kommer att 
fokusera på personliga upplevelser av grupprelaterade förändringar.  
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Syfte  
Syftet med studien var att undersöka hur skillnaden i organisationskultur upplevs efter 
personalövertagande. Frågeställningen var om respondenterna upplevde att 
organisationskulturen hade förändrats på arbetsplatsen och om de kände tillhörighet 
med outsourcingföretaget.  

Metod 
 

Deltagare  
Ett företag som arbetar med outsourcing är ISS, en global koncern inom service-
branschen med 12 000 anställda i Sverige och drygt en halv miljon internationellt. Den 
delen av ISS som arbetar med outsourcing gör det främst inom internservice såsom 
reception och vaktmästeri. På ISS arbetar huvudkontoret med att få sina konsulter att 
leva efter ISS organisationskultur, eller att bli ISS-ifierade som de säger. Det är en 
kultur med stort kundfokus, att ge god service och vara effektiv och flexibel. Det 
innebär också att ”leva värderingarna”, ISS har fyra värderingar som är centrala i 
verksamheten: ansvar, kvalitet, ärlighet och entreprenörskap. När ISS skriver ett 
kontrakt för outsourcing görs ett övertagande om det är första gången kundföretaget 
lägger ut den avdelningen på entreprenad, om den befintliga personalen stannar kvar på 
sin post får de ISS som ny arbetsgivare. För de nyanställda blir det ofta ett nytt 
arbetssätt att förhålla sig till och anpassa sig efter men för ISS är det också viktigt att de 
identifierar sig med och känner tillhörighet till sin nya arbetsgivare. Däremot gör inte 
ISS någon kulturanalys för att kunna anpassa sig efter eller påverka kulturen på de 
avdelningar de tar över.  

Undersökningen är genomförd inom den avdelning av ISS som tillhandahåller 
outsourcing och följaktligen genomför personalövertagande. Valet av företag var ett 
tillgänglighetsurval då jag arbetar inom ISS-koncernen. Som en förstudie intervjuades 
personalchefen, ansvarig för övertagandeprocessen, för att se vilken roll huvudkontoret 
ansåg att organisationskultur spelade vid personalövertagande. Under förstudien 
framkom information om ISS och dess organisationskultur som legat till grund för den 
här undersökningen. Vilka övertaganden, eller kontrakt, som skulle ingå i studien 
diskuterades i samråd med personalchefen. De urvalskriterier som användes var att det 
skulle vara ett stort kontrakt med flera övergångare som hade arbetat på kundföretaget i 
flera år och att själva övergången skulle ha skett inom det närmsta året, samt att 
deltagarna skulle ha liknande arbetsuppgifter. Två kontrakt med vaktmästeri valdes ut, 
ett övertagande inom landstinget som hade gått över till ISS sju månader tidigare och ett 
företag inom finansbranschen där ISS har hand om all internservice (reception, 
vaktmästeri och konferens) och personalmatsal. Då detta är ett stort kontrakt har det 
varit en lång övertagandeprocess i flera steg, vaktmästeriet var den sista avdelningen att 
gå över för fyra månader sedan. Då det bara var två personer per kontrakt som hade 
varit anställda en längre tid och varit med om ett regelrätt övertagande till ISS blev de 
automatiskt utvalda att delta i undersökningen, så även om kontrakten är handplockade 
är respondenterna det inte. Efter detta valdes ännu en deltagare ut som i dag arbetade på 
ett vaktmästeri inom kommunen men det var inte den arbetsplats där personal-
övertagandet till ISS först skedde. När valet av kontrakt, och följaktligen deltagare, var 
gjort tog personalchefen kontakt med respektive chef som informerade deltagarna och 
bokade tid för datainsamling.  
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De fem respondenterna var alla män med vaktmästarliknande arbetsuppgifter, varav en 
skötte konferenstekniken. Deras ålder varierade mellan 42 och 59 år och de hade varit 
anställda på kundföretaget mellan 7 och 31 år innan personalövertagandet. Den femte 
respondenten arbetade på ett privatägt bolag då han blev anställd av ISS för fyra år 
sedan och har sedan arbetat på ett flertal kontrakt innan han kom till kommunen. Då 
urvalskriterierna inte uppfylldes till fullo har den deltagaren med arbetsplatser inte fått 
lika mycket utrymme i uppsatsen. Då skillnader mellan verksamhet, och inte bara 
arbetsplats, har upptäckts benämns kontrakten som ”landstinget”, ”finansbolaget”, 
”kommunen” och ”privatägda företag” (som inkluderar både finansbolaget och det 
företag den femte respondenten arbetade på vid personalövertagandet). På de privatägda 
företagen förändrades inte vaktmästeriets praktiska verksamhet i särskilt hög grad när 
ISS tog över. Vaktmästeriet på landstinget däremot var med om en stor 
verksamhetsförändring då vissa arbetsuppgifter försvann, några tillkom och framförallt 
gruppen förminskades. I samband med outsourcingen bortrationaliserades 14 tjänster 
och vaktmästeriet reducerades till nio personer från tidigare 23. De anställda fick välja 
att stanna på arbetsplatsen och gå över till ISS eller att bli omplacerade inom 
landstinget. Endast två män av ordinarie arbetsgrupp valde att stanna och sju nya 
personer, varav några hade arbetat som timvikarier tidigare, kom in.  

Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av intervjuer. Intervjuerna var öppna, intervjuguiden var 
snarare en checklista på organisationskultur och frågorna var inte färdigformulerade. Då 
organisationskultur är ett teoretiskt begrepp nämndes det sällan utan det var 
respondenternas upplevelse av förändring sedan personalövertagandet som styrde 
intervjuerna. De enskilda intervjuerna skedde på arbetstid i företagets lokaler, antingen i 
konferensrum eller på kontor. Intervjuerna spelades in och pågick i cirka 45 minuter 
var, två var något kortare då ingen mer information framkom. Innan bandspelaren slogs 
på gick vi igenom Svenska Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) med betoning på 
frivillighet och konfidentialitet då deras chefer hade uppmanat dem att bli intervjuade. 
De intervjuade fick en beskrivning av ämnet och en definition av organisationskultur 
samt en presentation av mig, min utbildning inom personalfrågor och framför allt min 
förförståelse. Under knappt två år arbetade jag som receptionist för ett bemannings-
företag då jag både var ute på längre uppdrag hos kund men framförallt arbetade i en 
jour där jag blev skickad till olika företag för att vikariera för ordinarie receptionister. 
Jag har alltså varit tvungen att anpassa mig till olika kunders och mitt eget företags 
organisationskultur samtidigt. Under min anställning blev bemanningsföretaget uppköpt 
av ISS och en lång integreringsprocess påbörjades.  
 
Analys 
För att strukturera materialet gjordes en tematisk analys enligt Hayes (2000, refererad i 
Langemar, 2008), intervjuerna transkriberades ordagrant och efter två genomläsningar 
gick jag igenom dem för att hitta teman. Efter att ha skrivit nyckelord i marginalen 
kunde jag gruppera materialet till en mer övergripande struktur för att åter gå igenom 
intervjuerna och plocka ur all relevant information per gruppering. Olika försök av 
grupperingar gjordes innan beslutet togs att använda definitioner av organisationskultur 
som tematisering. Trots att uppdelningen gjordes efter rådande teorier var själva 
analysen induktiv snarare än deduktiv då tematiseringen gjordes under analysprocessen 
och inte bestämdes på förhand (Langemar, 2008). Materialet under respektive tema 
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sammanfattades sedan och vissa citat valdes ut för att belysa ämnet ytterligare. Förutom 
fingerade namn har transkriberingen gjorts exakt efter det som blev sagt i intervjuerna, 
men citaten som används i resultatdelen har korrigerats till ett normerat skriftspråk för 
att göra det lättare för läsaren i linje med Langemars (2008) rekommendationer.   
 
För att få en bra överblick av teorierna har tematiseringen gjorts efter definitioner av 
organisationskultur. Det är Scheins (1992) tre nivåer av organisationskultur: 
grundläggande antaganden, delade värderingar och artefakter samt organisationsklimat 
(Schneider, 2000). Temana för identitet och tillhörighet har delats upp i Fischer et als 
(2008) internalisering och externalisering. Dessa har i resultatdelen inte ställts mot 
varandra, om respondenterna känner mer tillhörighet till ISS eller sitt gamla företag, 
utan analyserats för sig, om de känner tillhörighet till företaget.  
 

Resultat 

Grundläggande antaganden  
ISS är ett vinstdrivande företag med service som affärsidé, de tjänar pengar på att utföra 
service. Om företaget inte går med vinst, eller ser möjlighet att göra det i framtiden, 
kommer det att läggas ner. Landstinget har inte den verksamhetsidén, de är en 
institution som tar hand om samhället och är beroende av politiska beslut istället för 
vinst. Dessa två skilda existensberättiganden genomsyrar och påverkar organisationer.  

Jaja, men det är ju så [Att det blivit mer affärstänk]. Det ska lösas. Och sen pam, 
pam. Kan vi ta betalt för det? 
 

För respondenterna är detta en lång förändringsprocess, att börja införa villkor för 
utförd service. De ska inte längre utföra sina arbetsuppgifter för att deras kollegor 
behöver hjälp utan för att de ska kunna ta betalt för det. De upplever att det inte längre 
räcker med att vara sig själv, vara trevlig och utföra sina arbetsuppgifter utan nu ställs 
det högre krav. Kraven märks i de delade värderingarna och artefakterna. De måste 
förtjäna sitt existensberättigande, utan bra resultat blir det heller ingen verksamhet. Om 
inte kunden är nöjd byts de ut.  

De [landstinget] utnyttjar snälla människor, det kan de göra. Spela snäll och sen 
så kanske han gör det gratis utan att ta betalt för paketet. Nä, det går inte längre 
här. Nä. Jag skriver upp. Nä, som sagt.  

Vaktmästeriet på landstinget har gått från ett antagande likt ”Vår uppgift är att utföra 
service” till ”Vi ska tjäna pengar på att utföra service”. Av intervjuerna framkom 
däremot ingen förändring i grundläggande antaganden på de privatägda företagen. 
 
Delade värderingar 
En följd av outsourcingen eller antagandet ”Det går att tjäna pengar på service” är att 
allt arbete behöver struktureras och effektiviseras. Effektivitet blir ett koncept, en 
princip som styr vaktmästarnas dagliga arbete. Respondenterna beskriver hur de själva 
försökte vara så effektiva som möjligt även under landstingstiden, men att det numera är 
en vital del av kulturen. Att vara effektiv är inte längre en personlig vinst för dem utan 
ska vara ett självklart tankesätt bland alla anställda. Allt ska ske så effektivt som 
möjligt, arbetet ska utföras på det smartaste och mest tidsbesparande sättet. Men det är 
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inte bara effektivt, de arbetar också hårdare. En av respondenterna formulerar det 
genom att säga att de springer fortare.  

Framför allt handlar det om att tjäna pengar, att ta betalt för den service som utförs. Vad 
som ingår i avtalet med kunden blir en central fråga, att inte längre gå runt och göra ett 
allmänt bra jobb utan ha full överblick på vad som görs, vad som ska göras och vad som 
kan utföras utöver det avtalade. En respondent uttrycker det som att kunden inte längre 
kan åka snålskjuts och inte får bli bortskämda. Det är ett tankesätt som har förändrats 
men den personliga värderingen är ännu inte förändrad, respondenterna ställer sig 
fortfarande frågande till om det verkligen ska vara nödvändigt att tjäna pengar och kan 
fortfarande göra något extra utan att vidarefakturera. Men det händer mer och mer 
sällan.  

Innan när vi var landstingsanställda så kunde man hämta en pall exempelvis, 
många avdelningar blev bortskämda och då ringde de godset ”Kan ni hämta en 
pall här för den ska iväg?” och det gick automatiskt. Men nu har vi börjat tänka 
om där för den delen är ju en arbetsorder. Det är ju arbetstid så det tar vi… vi är 
ju privata nu så tar ju vi betalt för sådana saker. [---] Jag har varit lite snäll i 
början men jag börjar sätta in i dom att det kostar pengar.  

Respondenterna upplever att synen på de anställda har förändrats sedan ISS tog över 
vaktmästeriet, det finns inte lika mycket utrymme för personliga viljor och egna tankar 
eller diskussion. Det är mer toppstyrt med snabbare beslutsgångar, jobbet ska göras och 
det är viktigare än att alla får komma till tals. Strukturen av hög personalomsättning 
(många av de nyanställda är unga killar med låga löner som slutar efter något år) tolkas 
som att individen inte är lika viktig.  

Några tyckte att landstinget själva skulle effektivisera. Det går nog säkerligen, om 
det bara är effektiva chefer som får gruppen med sig. Men det är lättare när det 
är privat för då kan du slå hårdare. Det är mindre utrymme för egna tankar och 
sådant, det är mer pam, pam, pam. Landstingets kultur bygger ju mycket på det 
här med att du har diskussioner och så.  

Verksamheten på vaktmästeriet är alltså fortfarande internservice men inställningen till 
service har förändrats. Själva kärnan är fortfarande den praktiska biten av service, att 
saker ska transporteras efter kundens önskemål. Respondenterna anser dock att synen på 
vad som är god service skiljer sig åt mellan landstinget och ISS. För ISS ska även 
servicen effektiviseras, det handlar om att ge så snabb service inom avtalat område som 
möjligt. Under landstingettiden gavs en mer heltäckande service, det mesta kunde lösas 
på ett eller annat sätt och under tiden hann de med att vara trevliga mot sina kollegor, 
som vaktmästare känner de de flesta inom organisationen. Servicenormen på 
vaktmästeriet har gått från att vara trevlig och ge det lilla extra till att snabbt utföra 
arbetet kunden vill ha. Även detta är en värdering som inte är helt delad, respondenterna 
är fortfarande inte övertygade. Det ingår inte (längre) i deras arbetsuppgifter att stå och 
prata, men de anser fortfarande att de måste få säga några ord.  

De respondenter som redan arbetade på privata företag upplever inte att den kulturella 
grunden har förändrats nämnvärt men de uttrycker en osäkerhet som kan förklaras med 
delade värderingar. Även om de har en anställningstrygghet hos ISS har de inga 
garantier att de får jobba kvar på samma arbetsplats, ISS kan flytta dem eller kunden 
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kan säga upp kontraktet. Arbetet utförs inte bara för en allmän vinst utan för att den här 
specifika kunden ska vara nöjd och förlänga kontraktet så att de får vara kvar. 
Respondenterna tror att det kommer att bli mer oroligt vid omförhandlingstider, men 
kunden behöver vara nöjd under hela perioden så prestationen behöver alltid ligga på 
topp. Det har blivit viktigare för dem att prestera för att behålla jobbet, inte för att det 
ska gå bra för företaget. Men även om gruppen presterar bra är det fortfarande utom de 
anställdas kontroll eftersom priset har stor betydelse.  
 

Med tanke på att kontrakten är som de är så gäller det ju att göra ett bra jobb för 
annars kommer [Finansbolaget] att säga ”hej då, nästa kontrakt!”. [---] Då är 
det omförhandlingar igen och då får man se om ISS får fortsätta eller om det blir 
någon annan, det vet man ju inte. Och då gäller det att göra så gott det går i alla 
fall. Man är inte mer än sitt bästa. 

Organisationsstrukturen har förändrats något sedan ISS tog över, men det upplevs olika 
beroende på arbetsplats. Mer hierarkisk, byråkratisk, toppstyrd, närmare chefer eller fler 
chefer är exempel på utlåtanden.  

Artefakter 
Till följd av effektiviseringen har nya strukturer och rutiner blivit nödvändiga på 
landstinget. Respondenterna har själva varit delaktiga i att arbeta fram de nya rutinerna 
för att arbetet ska fungera men det har skett på ISS:s initiativ. En del i att vara 
tidseffektiv är att de har gått från att i stort sett sköta en syssla per dag till att utnyttja 
naturliga pauser för att göra andra uppgifter, arbetsdagen upplevs som mer splittrad. En 
artefakt som förändras när ISS tar över är faktureringen och för respondenterna är det en 
stor omställning. ISS skriver ett avtal med kunden om vilka arbetsuppgifter som ingår i 
den vanliga driften, allt som sker utanför det noteras och faktureras. Vaktmästarna kan 
inte bara göra det kunden ber om utan behöver vara uppmärksamma på vad som ska 
skrivas upp. En av respondenterna på Finansbolaget tar upp att de har börjat 
vidarefakturera vissa arbetsuppgifter vilket innebär merjobb men det är ingenting som 
vare sig han eller kundens anställda anser märkvärdigt.  
 
En förändring som de tidigare privatanställda respondenterna tar upp är förmånerna som 
gick förlorade när ISS tog över. Deras löner behölls men andra förmåner såsom extra 
semesterdagar, flextid och bonus försvann. Det är en stor förlust och något som 
diskuterades mycket inför övertagandet. Även om de har accepterat detta i dag anser de 
inte att det är något som ISS kan kompensera på annat sätt.  

Alla respondenter använder i dag arbetskläder från ISS. På landstinget och kommunen 
är det sedvanliga vaktmästarkläder med stora ISS-loggor. På kommunen finns det en 
pärm med regler, bland annat för vilka kläder de anställda ska ha på sig vid olika 
tillfällen. På finansbolaget har respondenterna helsvart skjorta och namnskylt med logga 
men ingen av dem använder namnskylten dagligen. Att vaktmästarna på finansbolaget 
är ISS-anställda syns inte heller på deras kontaktuppgifter, de skriver under med 
servicecenter och deras e-postadresser är konsult.[finansbolaget].  ISS-loggan återfinns 
även på andra ställen. På finansbolaget syns till exempel loggan på pappersmuggarna 
till kaffemaskinen och på alla pappersbehållare, något som inte hade uppmärksammats 
av respondenterna själva. På landstinget sitter det stora loggor på lastvagnarna, något 
som en av respondenterna hade satt upp självmant för att visa transportbolaget var 
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vagnarna hörde hemma. Det var en praktisk handling för att inte vagnarna skulle 
försvinna men genomfördes i viss irritation, för att ”visa och reta dem”.   

Respondenterna använder ordet ”kunden” när de pratar om vilka de ger service åt. Det 
är inte ett ord de använder konstant, benämningarna skiftar mellan kund, personnamn, 
avdelningsnamn och pronomen. De menar att de kallade sina gamla kollegor för kund 
även under tiden de var anställda på samma företag och att de inte pratar på ett 
annorlunda sätt i dag. Språkbruket gentemot chefen har förändrats men det skiljer sig åt 
mellan respondenterna. För vissa har det blivit mer kontakt och lättare att prata om 
arbetsuppgifterna och för andra mindre kontakt med fokus på arbetsuppgifterna.  

Efter lite betänketid och assistans av intervjuaren kan en av respondenterna namnge 
ISS:s fyra värderingar som är ansvar, kvalitet, ärlighet och entreprenörskap. De övriga 
kan inte någon även om de har ett svagt minne av att ha hört dem på något möte.  

Men jag säger så här: sunt förnuft! Det räcker ju. För mig är det självklart. När 
jag läser sådana där klyschor och slogan och värderingar... [---] Nä, jag ser dem 
som… ja, och?  

 
Klimat  
Respondenterna berättar att det var många som blev ledsna och chockade när 
landstinget gick ut med att ISS skulle ta över vissa delar av verksamheten. Osäkerheten, 
besvikelsen och motståndet påverkade självklart klimatet i gruppen men det var främst 
innan själva övertagandet skedde. Det fanns en stark gemenskap på vaktmästeriet under 
landstingettiden, de 23 personerna i gruppen hade arbetat mellan sex och 30 år och lärt 
känna varandra väl. Chefen upplevdes som en i gänget och han initierade många 
gemenskapsfrämjande aktiviteter, bland annat gjorde de resor tillsammans. Det var ett 
klimat med ”mycket snack och skämt”. Att den stämningen nu är annorlunda beror 
enligt respondenterna inte främst på ISS eller en förändrad organisationskultur utan att 
kollegorna inte längre finns kvar, det tar lång tid att släppa in någon på livet och lära 
känna människor på det viset.  

Men respondenterna pekar också på strukturen som påverkar möjligheten att utveckla 
ett sådant klimat. När utgångsläget är att vara så effektiv som möjligt för att tjäna 
pengar blir inte gemenskapsfrämjandet prioriterat. Det är mindre tid för ”häng och 
småsnack” och det talas inte längre om att göra resor tillsammans. Förut var 
fikapauserna tillsammans en del av arbetet men nu finns inte den möjligheten, något 
som en av respondenterna tar upp som en stor förlust. Vaktmästarna fikar fortfarande, 
men det blir kortare stunder och i mindre gäng, eller till och med ensam. Den nya 
platschefen är arbetsledare och upplevs inte som en i gänget som den förra chefen. En 
av respondenterna talar om den relativt höga omsättningen av personal som gör att tiden 
inte finns för att lära känna varandra. Klimatet gentemot övrig personal inom 
landstinget upplevs också på ett annat sätt i dag, inte heller där blir det mycket 
småsnack eller diskussioner.  

Då var vi ju ett gäng. Vi hade jobbat i lag, några hade varit här i trettio år. [---] 
Det är ju helt annorlunda nu. Det får man ju acceptera, för de flesta är ju unga 
nu. Om vi återvänder till den här kulturen, det är ju en form av deras [ISS] kultur 
av unga arbetare som är här några år och sedan [svisch] och att man har några 
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som är gamla i gården och sköter om… Jag har inte sett det men jag kan tänka 
mig att det är en form av deras affärsverksamhet om du förstår vad jag menar.  
 

På finansbolaget upplevs inte någon större klimatförändring, respondenterna upplever 
att det i stort sett är samma stämning i gruppen. En av dem berättar om skillnaden i 
klimat på finansbolaget och det uppköpta företag de kom ifrån, det var då förändringen 
skedde enligt honom. Efter ett antal detaljfrågor framkom dock att båda respondenter 
hade närmare kontakt med sin närmaste chef sedan de fick en ny (varsin) från ISS. 
Förut hade de haft högre, mer distanserade chefer men nu var det mer kontakt och 
information, något som upplevdes positivt.  
 

Det är sak samma. Man har samma kontakt med personer och sådant som innan. 
Så det är ingen skillnad på sådana saker.  

 
De [cheferna] har ju mer koll på oss. Vi får mer information och allting sådant. 
Så det fungerar mycket bättre, på det sättet. [---] Om det händer något eller är 
någonting på gång. De ser till att vi lever, att de hör av sig, att de finns. Så var 
det inte på [Finansbolaget]. 

 
Internalisering  
 

Intervjuare: Känner du dig som en ISS-anställd? 
Intervjuperson: (skratt) Nä. Nänänä… Det är… Nä.  
 

Ingen av respondenterna säger att de känner sig som en ISS-anställd. ISS är bara ett 
namn, det har ingen betydelse för dem personligen. De går till arbetsplatsen, gör sitt 
jobb och går hem utan större känsla. Ingen av dem anser att de har ett behov av 
tillhörighet, det har ingen betydelse om de känner sig som ISS-anställda eller inte. De 
fungerar helt enkelt inte så. Däremot framkommer det att de har känt tillhörighet 
gentemot tidigare arbetsgivare, så förmågan finns.  
 

Jag har inte tänkt på det. Jag bara gör mitt jobb liksom. Jag har ju liksom sagt att 
så länge man sköter sitt jobb och ingen klagar på det så spelar det ingen roll om 
jag har [företags]-tröja eller ISS-tröja på mig. Jag trivs med mitt jobb och jag får 
min lön, det är ju huvudsaken. (Skratt) Så jag bryr mig liksom inte så.  

 
Samtliga intervjuade fick en ny chef från ISS vid personalövertagandet. Beroende på 
tidigare erfarenhet skiljer sig uppfattningarna om chefen har varit mer eller mindre 
tillgänglig. En av respondenterna ger uttryck för att ha fått en höjd känsla av tillhörighet 
mot ISS tack vare att den närmaste chefen är bra. En av respondenterna anser att han 
behöver mer delaktighet för att känna tillhörighet med ISS. För att känna sig som en del 
av något stort, att alla ISS-are är som en familj, behöver han träffa de där ISS-arna. Att 
träffa sina likar och få ett utbyte. Ett annat steg tror han kan vara mer uppmuntrande tal 
och laganda från cheferna.  

Finansbolaget är ett stort kontrakt, ISS har hand om all internservice inklusive städning 
och personalmatsal. Vaktmästarna har speciella arbetsuppgifter, är relativt självgående 
och ser inte sig själva som en del av internservicen utan snarare som en ”egen gren”. 
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Framför allt ser de inte sig själva som en del av ISS, de utför sitt jobb helt enkelt. 
Finansbolaget ses som uppdragsgivaren, det är de som sitter på plånboken och 
bestämmer vad det är som ska göras. Respondenterna uttrycker en större gemenskap 
med de anställda som de utför service åt, kunden, än ISS-kollegorna som de inte har 
någon kontakt med. En viss samhörighet uttrycks och det är när framtiden kommer på 
tal. För att ISS ska kunna förnya kontraktet och de själva kunna stanna på ”sin” 
arbetsplats behöver kunden vara nöjda med dem och då räcker det inte att de 
personligen utför ett bra jobb utan hela personalstyrkan. Men det är ingen laganda som 
uttrycks, snarare en viss oro över att någon annan ska orsaka en missnöjd kund.  

Ja, på de som går runt från ISS så syns det [ISS-loggan], så de har ju ISS-kläder 
mer än vad vi har.  

 
Respondenterna från finansbolaget nämner att det är bra om det går bra för ISS, det är 
alltid bra att arbeta för ett framgångsrikt företag. Det finns ju också möjlighet att gå 
över till ett annat kontrakt om det skulle passa framöver, men det är inte aktuellt för 
någon av dem i dag. Däremot uttrycks ingen glädje eller stolthet över ISS:s nuvarande 
framgång, förutom en viss praktisk aspekt berör det dem inte. En av dem tycker att det 
har fungerat bättre än befarat sedan ISS tog över, men den främsta orsaken till det är att 
de fick stanna på samma ställe och inte bli bortplacerade som de var rädda för när 
outsourcing först kom på tal. Båda respondenter hade börjat sin anställning hos ett 
företag som blev uppköpt av finansbolaget, de hade alltså inte själva valt sin nuvarande 
arbetsplats eller gamla arbetsgivare. En av dem uttrycker fortfarande tillhörighet med 
det uppköpta företaget och framförallt kollegorna från den tiden, ”det sitter i roten” på 
något vis.  
 
Respondenterna har inte själva sökt sig till ISS. I teorin har de fått välja att gå över, men 
alternativet har varit uppsägning eller i vissa fall omplacering. En av dem jämför 
situationen – med glimten i ögat – med slaveri och som livegen känner man inte 
tillhörighet.  
 

Äh. ISS-are, vad är det för något? Det är något [chefen] har tryckt i dig! Jag är 
ingen ISS… Jag är köpt! Jag har inte valt det själv.  

 
Externalisering  
Respondenterna arbetar kvar på sin arbetsplats men har tappat en del av den tillhörighet 
de kände gentemot sin gamla arbetsgivare och sina gamla kollegor. Som vaktmästare 
har de utfört service gentemot sina kollegor vilket har medfört en viss distansering, en 
upplevelse av att ha ”en egen firma inom företaget”. De anser sig alltid ha varit 
beroende av ”kunden”. Nu är den upplevelsen större, de känner sig mitt emellan de två 
företagen. En uppdelning mellan anställning görs genom att säga ISS-Micke eller 
[företagsnamn]-Johan. Vissa vaktmästare har kallat sina kollegor för [företagsnamn]-are 
även under tiden de hade samma arbetsgivare, för några är det nytt. Det finns ett ”vi och 
de-tänk” hos samtliga respondenter men betoningen ligger på ”dem” snarare än ”oss”, 
det är en större distansering från de andra än en tillhörighet inom gruppen.  

Det är inte bara de nyblivna ISS-anställda själva som utvecklar ett ”vi och de-
tänkande”, även övriga anställda på arbetsplatsen kan behandla dem på ett annat sätt, att 
de nu inte längre tillhör organisationen utan har blivit ”dem”. En av respondenterna 
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tycker att kontakten till kundföretagets anställda har fungerat jättebra sedan 
personalövertaget medan det finns en känsla bland de övriga av att något är annorlunda 
även om det sällan märks av. Det finns en diffus upplevelse av att de gamla kollegorna 
ibland ser ner på vaktmästarna och att de gnäller mer. Att de förut var ”en i navet” men 
nu blir bemötta som en egen liten grupp.  

Jag hade väl inte samma upplevelse som min ena kollega Marianne som kände att 
nu är man ju utanför, nu är det ni och vi. Äh, jag vet inte, jag kände ju ingenting. 
Men det beror väl på att jag hade jobbat så länge, de såg väl inte mig som ISS, de 
tänkte ju inte på det liksom. Jag upplevde det inte som vi och ni som hon gjorde, 
men hon hade inte jobbat mer än några år.  

 
Ett exempel där uppdelningen faktiskt märks av är snacket och diskussionerna kollegor 
emellan. På arbetsplatsen i landstinget är det vanligt med politiska diskussioner och nu 
upplever en av respondenterna att det blir tyst när han kommer, de vill inte längre prata 
med honom om sådana frågor. Den tolkningen han gör är att han nu blir bemött som 
ISS – ett privat företag – och att han automatiskt då klassas som någon som är för 
privatisering. Han blir inte längre sedd som sig själv utan som representant för det 
företag han arbetar för.  

Inom kommunen bemöter de anställda ISS-arna annorlunda än sina egna kollegor, det är 
skillnad. Men den intervjuade tror snarare att det beror på en oro för sin egen skull 
snarare än att de egentligen gör skillnad på anställning. För många blir en 
outsourcingprocess ett sätt att bli medveten om sin egen sårbarhet, det får dem att 
fundera på om det är deras tur nästa gång. De ISS-anställda påminner då om den 
hotbilden och fast det egentligen för dem närmare varandra resulterar det i en känsla av 
vi och de.  

Det är klart att jag känner, jag vet ju att jag är inhyrd. Men jag går inte omkring 
och känner, alltså så. Jag kallar ju folk vid namn. Däremot känner man ju, det 
känner man ju här, att det är speciell stämning, att vi har koll på oss. [---] Ja, om 
man missar och tar avgående posten eller något. Det går som en jävla löpeld upp 
till admin, så vet de. Det är så man känner, att de har råkoll. [---] För vi är 
inhyrda. Det vet man! Absolut.  
 

Diskussion 

Organisationskultur utgår ifrån och förändras i första hand av ledningen (Schein, 1992), 
ändå har den här uppsatsen inte fokuserat på ledarskapet. Syftet har inte varit att se hur 
det har gått till när kulturen har förändrats utan respondenternas upplevelse av 
skillnaden. Den förändringsprocess som har skett har inte handlat om att ledaren 
tillsammans med medlemmarna förändrar den rådande kulturen utan att de nyanställda 
och deras arbetsplats ska anpassas till ISS:s organisationskultur. Den upplevelse av 
förändring som har skett är beroende av vilken organisation övertagandet har skett på. 
För respondenterna på landstinget är skillnaden stor, organisationskulturen har 
förändrats på alla plan, även grundläggande antaganden har anpassats efter ett privat 
företag. De delade värderingarna, artefakterna och organisationsklimatet har förändrats 
för att verksamheten har börjat drivas i ett vinstsyfte och effektiviserats. 
Respondenterna upplever att de landstingsanställda beter sig annorlunda mot dem i 
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vissa lägen, det finns en ”vi och de-känsla”. Även om de gamla kollegorna bemöter dem 
som ISS-anställda anser de sig inte själva vara det, de känner inte tillhörighet med ISS. 
De upplever sig själva vara mittemellan de två organisationerna men uttrycker mer 
externalisering än internalisering. För respondenterna på de privatägda företagen 
upplevs ingen större skillnad i organisationskultur men de delade värderingarna 
uttrycker nu högre krav och vissa artefakter såsom rutiner och arbetskläder har 
förändrats. Klimatet har förändrats för två av dem som fått en närmare relation till ISS-
chefen än vad de har haft tidigare men annars upplever de inte att stämningen gentemot 
de gamla kollegorna har förändrats nämnvärt. Den respondent som inte längre är kvar 
hos företaget där övertagandet skedde uttrycker vare sig internalisering eller 
externalisering. Hos respondenterna på finansbolaget finns det fortfarande en hög grad 
av externalisering, de identifierar sig mer med kunden än ISS.  

Organisationskultur på ett individuellt plan? 
Organisationskultur råder på gruppnivå (Schein, 1992) men studien har rört sig mycket 
på individuell nivå. Att förändra en kultur kan sägas vara detsamma som att förändra sig 
själv, det förutsätter att medlemmarna är mottagliga för nya idéer, värderingar och 
innebörder för att en kulturell förändring ska vara möjlig (Alvesson & Svenningson, 
2008). Respondenterna ger inte intryck av att vara särdeles mottagliga för förändring 
även om de har anpassat sig efter den. En bidragande omständighet kan ha varit att de 
inte själva har sökt sig till ISS och inte varit motiverade till outsourcingprocessen. De 
anser att ISS-anställningen har inneburit en försämring för dem och har i varierande 
grad upplevt de faktorer som Dawson (2003) identifierar som orsak till motstånd, på så 
sätt faller det sig naturligt att de inte är motiverade till en förändring.  

Vaktmästarna på landstinget har särskilt fått uppleva arbetslivets förändringsprocess där 
de har tvingats ut i ett individualiserat arbetsliv med ökade krav, särskilt på deras 
förmåga till förändring och flexibilitet (Allvin et al., 2007; Wiklund, 2007).  Den 
grundläggande tryggheten har försvunnit, det finns ingen som tar hand om dem eller 
kunden. Arbetskollegorna har försvunnit, men det är inte bara personerna utan 
omhändertagandet, känslan av att vara någon i gruppen och att det är kollektivet som är 
någon. Nu ska de stå på egna ben och hitta en ny identitet, en som är individuell men 
ändå representerar organisationen. En privat organisation som de inte kan identifiera sig 
med och vars kultur grundar sig i den individualism som de nu råkat ut för. 

”Vi ska tjäna pengar på att utföra service” kan ses som ett grundläggande antagande 
som vaktmästarna på landstinget lever efter på arbetet men det är inte en personlig 
övertygelse hos respondenterna. För dem är det ett antagande de behöver anpassa sig 
till, inte något som de själva anser vara rätt och riktigt på ett omedvetet plan. 
Värderingar blir till grundläggande antaganden när medlemmarna inte längre är 
medvetna om dem (Markus, 2000). Den nya ledningen har gett arbetsplatsen en ny 
organisationskultur att förhålla sig till men går det att säga att kulturen verkligen har 
förändrats när de nyanställda inte är med på förändringen? Respondenterna är väl 
medvetna om skillnaden mellan ISS och landstinget men inte lika medvetna om hur 
detta påverkar dem själva och deras avdelning. Det föll sig mer och mer naturligt för 
dem att arbeta efter ISS:s kultur. Kultur består av människors delade uppfattningar 
(Beyer et al., 2000), vilket kan uppfattas både som individen som en del av kollektivet 
och kollektivet som en del av individen. Var gränsen går mellan organisationskultur och 
personliga övertygelser är något som aktualiseras i och med personalövertagande.  
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Kulturförändring  
Genom att framgångsrikt använda sig av artefakter och framförallt leva efter delade 
värderingar och normer går det att påverka grundläggande antaganden i organisationen 
(Schein, 1992). Resultatet tyder på att det även skulle kunna användas på ett mer 
individuellt plan för att påverka de antaganden som personer lever efter, att göra 
praktiska förändringar som får personliga konsekvenser. För att gå från de antaganden 
som rådde under landstingettiden kan de som var med vid personalövertagandet behöva 
uppleva framgångsrika normer och beteenden (Schein, 1992). Fakturering på de order 
utanför kontraktet är en rutin som tydligt visar att det går att tjäna pengar på service och 
respondenterna tar i dag betalt för fler extrauppgifter än de gjorde för några månader 
sedan. En av dem uttrycker en åsikt om att det inte längre är okej att åka snålskjuts, att 
landstinget inte längre kan utnyttja snälla människor. Med stränga regler och högt 
arbetstempo där det inte fungerar att ta det lugnt blir effektiviteten till slut en 
självklarhet och de anställda ser att de klarar mer än de tror. En av respondenterna hade 
själv märkt upp lastvagnar med ISS-loggan för att de inte skulle försvinna. Han hade 
gjort det i viss irritation över att ”de” på landstinget ibland tog dem utan att lämna 
tillbaka dem. Det var ett enkelt sätt för honom att visa var vagnarna hörde hemma men 
samtidigt blev det en tydlig uppdelning mellan honom, ISS, och transportbolaget, 
landstinget. När beteendet hade framgång, vagnarna kom tillbaka, blev det ett sätt att 
prägla honom i ett ”vi och de-tänk”, identifiera sig med ISS och bli en del av 
organisationskulturen (Ashforth & Mael, 1989; Schein, 1992).  

Det är svårt att fånga värderingar och innebörder, att sätta ord på en organisationskultur 
(Alvesson & Svenningson, 2008; Schein, 1992). Många företag väljer att gå ut med 
officiella värderingar eller värdeord för att ha något att jobba med och påverka 
medlemmarna även om de inte kan fånga hela kulturen. Alvesson och Svenningson 
(2008) väljer att kalla detta för hyperkultur, när organisationskultur i första hand blir 
något specifikt som är lätt att presentera och ser bra ut men som inte har en egentlig 
förbindelse med den mycket mer komplexa kontext den ska förhålla sig till. Det leder 
ofta till att hyperkulturen inte betyder någonting i verkligheten, snarare att det kan ha 
kontraproduktiv effekt från medlemmarnas sida som inte gillar försöket, eller till och 
med oärligheten (Alvesson & Svenningson, 2008). ISS arbetar mycket med sina fyra 
värderingar (som alltså är värdeord på artefaktnivå, inte allmänna eller delade 
värderingar), de anses stå för ISS:s organisationskultur och anställda uppmanas att leva 
efter dem. För respondenterna betydde de däremot ingenting, det var bara en av fem 
som kunde dem någorlunda och han fnyste åt försöket. De officiella värderingarna 
skulle kunna ses som en hyperkultur snarare än något som upplevdes förändra 
organisationskulturen på arbetsplatsen.  

För finansbolagets vaktmästare blev inte övertagandet en personlig omställning på 
samma sätt som på landstinget vilket troligen kan bero på att de redan arbetade för ett 
vinstdrivande företag. De ger uttryck för högre krav på prestation för att kunden ska 
vilja fortsätta avtalet med ISS och de själva behålla jobbet, en norm eller oro på delade 
värderingar-nivån som ger en ökad arbetsinsats men minskad arbetsglädje. Annars 
upplever de inte någon större skillnad i organisationskultur vilket just skulle kunna bero 
på att det inte har blivit någon större skillnad verksamhetsmässigt sedan ISS tog över. 
Arbetet rullar på som tidigare förutom att administrationen (fakturering och 
orderhantering) har blivit lite krångligare men det är inget de fäster någon större vikt 
vid. En fråga som väcks blir om förändring främst handlar om värderingar som påverkar 
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beteende eller om det är de praktiska förändringarna som påverkar värderingarna. Kan 
reella förändringar endast ske genom människors tankevärld eller sker den kulturella 
förändringar automatiskt först när människor börjar agera annorlunda (Alvesson & 
Svenningson, 2008)? Bristen på konkreta förändringar på finansbolaget skulle tala för 
att konkreta förändringar behövs för att starta och befästa en kulturförändring även på 
ett djupare plan (Michaela & Burke, 2000; Schein, 1992). Däremot har ISS inte heller 
satt in några insatser som fokuserar på de nyanställdas värderingar och 
meningsskapande vilket kan betyda att människors uppfattningar behöver förändras 
innan de ser en kulturell förändring. Alvesson och Svenningson (2008) betonar vikten 
av samspelet mellan mening och beteende, det krävs både en kulturell omorientering för 
ett förändrat beteende och en förankring i arbetsprocesser för att en kulturell förändring 
ska lyckas.  

Organisationskultur och tillhörighet  
Bristen på upplevd kulturförändring kan också gå hand i hand med bristen på 
tillhörighet (Virtanen, 2000). Respondenterna på finansbolaget uttrycker inte någon 
tillhörighet med ISS vilket inte på samma sätt som för landstinget kan förklaras med 
den förändringsprocess de varit med om. En del av förklaringen skulle kunna vara att 
ISS inte använder artefakter som till exempel arbetskläder med logga eller 
kontaktuppgifter för att ge tillhörighet (Beyer et al., 2000). Respondenterna använder 
inte sina namnskyltar med ISS-logga, en av dem förklarar det med att alla på företaget 
vet vem han är men han reflekterar inte över att det är ISS som ska visas upp. 
Löneförmånerna har visserligen försvunnit, en förändring på artefaktnivå, men då det 
ger negativa konsekvenser har det försvårat möjligheten för tillhörighet (Beyer et al., 
2000). Vidare har de bara varit anställda hos ISS i några månader, dock skiljer de sig 
inte i tillhörighetskänsla från den respondent som varit anställd av ISS i flera år. Enligt 
egen utsago spelar tillhörighet inte någon roll för dem, de utför sitt arbete ändå och ger 
ett intryck av att vara uppgiftsorienterade. Deras arbete är självständigt, även om det 
finns många ISS-anställda i huset arbetar de bara med en kollega eller arbetsledare och 
de uttrycker ingen större gemenskap med de andra ISS-anställda som är mer ”dem” än 
finansbolagets anställda. De uttrycker mer externalisering än internalisering (Fisher et 
al., 2008). Den positiva effekt som framkommer efter ISS:s personalövertagande är att 
kontakten med den nya chefen har förbättrats avsevärt men det är ingenting de spontant 
berättar. Det kan vara så att de inte anser att förändringen påverkar deras vardag och att 
det därför inte gör någon skillnad (Michaela & Burke, 2000). Med undantag av chefen 
tycker de inte att relationerna och stämningen har förändrats, de upplever ingen stor 
klimatskillnad. Känslan av tillhörighet kan vara ett redskap för att ändra klimatet 
(Virtanen, 2000) och klimatet kan påverka beteende som i sin tur förändrar grunden i 
organisationskulturen (Michaela & Burke, 2000; Schneider, 2000).  

Samtliga respondenter har förlorat en viss grad av tillhörighet med sitt gamla företag 
utan att ta igen det med ISS. De uttalar inte någon stor förlust över detta och anser sig 
inte behöva det. Men stämmer det? De lever efter den nya organisationskulturen på ett 
praktiskt plan, genom att arbeta för ISS och utföra sina arbetsuppgifter agerar de i hög 
grad efter ISS:s rådande värderingar, normer och beteenden. Däremot anser de sig inte 
dela dessa värderingar, de har en tillhörighet men de känner den inte (Virtanen, 2000). 
Det finns mycket ifrågasättande till ISS:s agerande och i vissa frågor anser de att ISS 
gör fel. De gick över och stannar hos ISS för att de tror att det är deras bästa alternativ 
på arbetsmarknaden, de har en varaktig tillhörighet (Allen & Meyer, 1990). En av 
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respondenterna uppvisar plikttrogenhet och har även en normativ tillhörighet men 
varaktigheten dominerar. Graden av känslomässig tillhörighet är låg, respondenterna 
uttrycker vare sig identifiering, delaktighet eller glädje över sin anställning vilket 
troligen har ett samband med att de inte delar organisationens värderingar (Allen & 
Meyer, 1990). De nyblivna ISS-anställda är deltagare i en organisationskultur som de 
inte tillhör. Ju starkare känsla av tillhörighet, desto troligare är det att medlemmen står 
för och utvecklas av organisationens värderingar och beteenden, tillhörighet skapar 
organisationskultur och kulturen skapar tillhörighet (Beyer et al., 2000). Frågan som 
väcks är hur mycket tillhörighet som krävs för en kulturförändring.  

En distinkt identitet hos organisationen kan hjälpa medlemmarna att ta till sig de 
gemensamma värderingar som råder!(Alvesson & Sveningson, 2008). Personligen anser 
inte respondenterna att ISS har en hög status eller att de har en god gemenskap inom 
organisationen, de interna faktorer som enligt Ashforth och Mael (1989) behövs för att 
medlemmarna ska anse att organisationen har en distinkt identitet. De två faktorerna 
som berör organisationens externa relationer vänder sig egentligen till alla utomstående 
grupper men i outsourcingsammanhang bör det viktigaste vara relationen med 
kundföretaget. Det handlar då om huruvida respondenterna upplever att ISS särskiljer 
sig genom värderingar och verksamhet och om kundföretaget sticker ut och upplevs 
som ”dem” (Ashforth & Mael, 1989). De gamla kollegorna har blivit mer ”dem” än de 
var innan, mer på landstinget än på de privata företagen, men inte tillräckligt för att de 
istället ska identifiera sig med ISS. ISS uppfattas ha en annan verksamhet och andra 
värderingar, en annan organisationskultur än kundföretaget, men sammantaget ses inte 
ISS som en distinkt identitet (Ashforth & Mael, 1989). Det går att tolka detta som att 
den diffusa identitet som de nyanställda uppfattar har lett till en subkultur inom ISS 
(Alvesson & Sveningson, 2008). Det skulle i så fall vara en organisationskultur av 
typen ”en firma inom företaget” där den övertagna avdelningen behåller en del av 
kulturen på arbetsplatsen, tar in lite nytt från ISS och utvecklar en egen kultur.  

Begränsningar med studien 
Då en ingående kulturanalys och förståelse kring hur organisationskulturen faktiskt har 
förändrats kräver en större utredning (Schein, 1992) har den här undersökningen rört sig 
kring de intervjuades egna upplevelser av förändringen. Det har varit en deskriptiv 
studie och syftet att undersöka hur skillnaden i organisationskultur upplevs av den 
berörda personalen anses vara uppnått. Då populationen inte är tillräckligt stor skedde 
urvalet mer efter kontrakt och homogenitet än personer och personlighet vilket gjorde 
att respondenterna inte valdes utifrån personliga egenskaper och frivillighet utan 
praktiska omständigheter. Detta kan ha sänkt den kvalitativa representativiteten, 
emellertid hade alla respondenter en personlig upplevelse av ämnet och intervjuerna 
uppfattades som tillräckligt informativa (Langemar, 2008). Att respondenternas chefer 
skickade dem på intervju problematiserar både den reella frivilligheten och 
konfidentialitetskravet (Svenska Vetenskapsrådet, 2002). Hur mycket information de 
har undanhållit på grund av detta är förstås omöjligt att svara på men då ingen uttryckte 
sig positivt mot ISS ger det ett intryck av att det som framkom är sanningsenligt. 
Samtliga respondenter samtyckte dessutom till intervjun och dess förutsättningar. 
Landstinget har fått stort utrymme i uppsatsen då skillnaden upplevs som störst där men 
det är värt att notera att deras situation är väldigt speciell då majoriteten av långvariga 
kollegor försvann och ersattes av unga män. Det är svårt att se om det främst är ISS 
eller kollegorna som har påverkat vissa delar av kulturen men samtidigt har 
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förändringen, och rekryteringen, skett på ISS:s initiativ. Ännu en begränsning med 
studien var att den femte respondenten inte hade personalövertagandet och eventuella 
kulturförändringar i färskt minne, däremot kunde han belysa tillhörighetsaspekten. 
Angående generaliserbarheten i datainsamlingsmetod kan min förförståelse av 
bemanningsbranschen och ISS ha påverkat vad som framkom i intervjuerna och den 
tolkning som är gjord (Langemar, 2008), men det anses inte ha fört resultatet i någon 
riktning. Fler intervjuer skulle upptäcka fler skillnader i organisationskultur men 
uppsatsen ämnade inte vara täckande eller uttömmande utan att belysa intressanta 
aspekter att gå vidare med i ett outforskat område.  

Slutsats och vidare studier 
Givet begränsningarna ger undersökningen en inblick i organisationskultur vid 
personalövertagande och det finns flera aspekter att uppmärksamma och gå vidare med. 
Det är inte bara ledningen som förändras vid personalövertagande, det blir också andra 
förutsättningar för personalen och mer eller mindre skillnad i verksamhetsutövning. 
Även om det är outsourcingprocessen, ledningsbytet, som är anledningen är det många 
gånger de praktiska förändringarna som påverkar kulturen. Organisationskulturen på 
landstingets vaktmästeri upplevs ha förändrats betydligt mer än på de privatägda 
företagen där vinstsyftet och effektiviteten inte var något nytt. För att upptäcka faktiskt 
skillnad i organisationskultur behöver mer djupgående kulturanalyser genomföras, 
gärna före och efter personalövertaganden. Det skulle också vara intressant att se hur 
outsourcingföretag kan arbeta mer direkt med nyanställdas värderingar och 
meningsskapande och vilken effekt det skulle ge.  

De förhöjda kraven på individens flexibilitet blir särskilt påfrestande när det inte är 
individens eget val och om vissa kulturer har extra svårt att anpassa sig kan det vara värt 
för dessa företag att mer noggrant väga för- och nackdelar mot varandra innan en 
outsourcingprocess påbörjas. Vidare undersökningar skulle kunna se om 
outsourcingföretag kan förbättra dessa förutsättningar genom att hantera personalen 
olika beroende på bakgrund bland kundföretagen. En närbesläktad fråga, möjligtvis 
utanför ämnet, är vad som räknas som ett bra övertagande. Är det när det krävs så lite 
förändring som möjligt eller när arbetet har effektiviserats maximalt? Eller är det när de 
nyanställda känner tillhörighet med outsourcingföretaget?  

Kan organisationskulturen vara kittet mellan de anställda i ett individualiserat arbetsliv? 
En viktig del av och möjligtvis även förutsättning för organisationskultur som har 
framkommit i den här undersökningen är känslan av tillhörighet och att kunna 
identifiera sig med sin arbetsgivare. Ingen av respondenterna uttrycker tillhörighet med 
ISS. Särskilt på vaktmästeriet inom landstinget har en ny kultur börjat råda som 
respondenterna lever efter men inte till fullo delar, de är deltagare i en 
organisationskultur som de inte tillhör. Kultur råder på gruppnivå, det är något som 
delas inom organisationen men för de nyanställda blir det en individuell 
anpassningsprocess gentemot ISS:s kultur. En anpassningsprocess som just nu befinner 
sig, och kanske även slutar, i en subkultur mellan ISS och kunden, en firma inom 
företaget. Hur mycket en individ behöver vara en del av kollektivet för att det ska 
räknas som organisationskultur blir särskilt intressant i dagens arbetsliv. Om 
kulturförändring vid personalövertagande går hand i hand med tillhörighet, 
värderingspåverkan eller mer praktiska aspekter är något för framtida studier att 
utforska. 



21 

Referenser 
 
Allen, N. J & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and 
normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.  
 
Allvin, M., Aronsson, G., Hagström, T., Johansson, G. & Lundberg, U. (2007). Gränslöst arbete –  
socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber.  
 
Alvesson, M. & Svenningsson, S. (2008). Förändringsarbete i organisationer – om att utveckla 
företagskulturer. Malmö: Liber.  
 
Ashforth, B. E. & Mael, F. (1989). Social Identity Theory and the Organization. The Academy of 
Management Review, 14, 20-39.  
 
Beyer, J. M., Hannah, D. R. & Milton, L. P. (2000). Ties That Bind: Culture and Attachments in 
Organizations. I N. M. Ashkanasy, C. P. E. Wilderom och M. F. Peterson (Red.), Handbook of 
Organizational Culture and Climate (sid. 323-338). London: Sage Publications Inc. 

Dawson, P. (2003) Understanding Organizational Change. London: Sage.  

Denison, D. R. (1996). What is the Difference between Organizational Culture and Organization 
Climate? A Native´s Point of View on a Decade of Paradigm Wars. Academy of Management Review, 21, 
619-654. 

Fisher, S. L., Wasserman, M. E., Wolf, P. P. & Wears, K. H. (2008). Human Resource Issues in 
Outsourcing, Integrating Research and Practice, Human Resource Management, 42, 501-523. 
 
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi – att låta en värld öppna sig. Stockholm: 
Liber.  
 
Markus, K. A. (2000) Twelve Testable Assertions About Cultural Dynamics and the Reproduction of 
Organizational Culture. I N. M. Ashkanasy, C. P. E. Wilderom och M. F. Peterson (Red.), Handbook of 
Organizational Culture and Climate (sid. 339-354). London: Sage Publications Inc.  

Michaela, J. L. & Burke, W. W. (2000). Organizational Culture and Climate in Transformations for 
Quality and Innovation. I N. M. Ashkanasy, C. P. E. Wilderom och M. F. Peterson (Red.), Handbook of 
Organizational Culture and Climate (sid. 225-244). London: Sage Publications Inc. 

Schein, E. H. (1992) Organizational Culture and Leadership. (Andra upplagan) San Francisco: Jossey-
Bass Publishers.  

Schein, E. H. (2000). Commentary: Sense and Nonsense About Culture and Climate. I N. M. Ashkanasy, 
C. P. E. Wilderom och M. F. Peterson (Red.), Handbook of Organizational Culture and Climate (sid. 
xxiii-xxx). London: Sage Publications Inc.  

Schneider, B. (2000). Commentary: The Psychological Life of Organizations. I N. M. Ashkanasy, C. P. 
E. Wilderom och M. F. Peterson (Red.), Handbook of Organizational Culture and Climate (sid. xvii-
xxii). London: Sage Publications Inc.  

Svenska Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Outsourcing. (2011) Besökt 200311 på http://www.ne.se/lang/outsourcing  
 
Virtanen, T. (2000). Commitment and the Study of Organizational Climate and Culture. I N. M. 
Ashkanasy, C. P. E. Wilderom och M. F. Peterson (Red.), Handbook of Organizational Culture and 
Climate (sid. 339-354). London: Sage Publications Inc.  



22 

Wiklund, P. (2007). Kampen för Människovärdet: Om Identitet i ett Föränderligt Arbetsliv. 
Doktorsavhandling, Karolinska Institutet. !

!

!


