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Abstrakt 

Titel: Handelsbankens företagskultur i Storbritannien – Hur anställda upplever 

Handelsbankens företagskultur i Sverige och i Storbritannien.  

 

Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

 

Författare: Sanna Andersson 

 

Handledare: Maria Fregidou-Malama 

 

Examinator: Aihie Osarenkhoe 

 

Datum: 2012 – januari 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda i Storbritannien upplever 

Handelsbankens företagskultur och jämföra svaren med hur anställda i Sverige upplever 

företagskulturen. Syftet är också att undersöka hur huvudkontoren i respektive land arbetar 

för att underhålla och bevara den unika företagskulturen. Studien ämnar även till att 

undersöka i vilken utsträckning företagskulturen påverkar motivationen hos de anställda.  

 

Metod: Arbetet bygger på en surveyundersökning där privatrådgivare från Sverige och 

Storbritannien deltagit i en enkätundersökning om Handelsbankens företagskultur. Anställda 

på huvudkontorens personalavdelning i respektive land har också svarat på en 

enkätundersökning. Studien betraktas som kvalitativ med en deduktiv ansats.  

 

Resultat och slutsats: Handelsbankens företagskultur beskrivs lika av de anställda i 

Storbritannien och Sverige. Företagskulturen kan anses vara väl tillämpad i Storbritannien då 

de anställda arbetar mot samma riktlinjer som de anställda i Sverige. Det finns en god 

motivation hos de anställda som inspireras och engageras av att arbeta i en decentraliserad 

organisation.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Arbetet kan utvecklas med ett större urval av respondenter 

samt undersöka företagskulturen i ett annat land där Handelsbanken verkar. En annan 

intressant vidareforskning är att jämföra Handelsbankens företagskultur med en annan svensk 

banks företagskultur för att se om det finns skillnader hos bankerna.   

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att se hur Handelsbanken arbetar på den brittiska 

marknaden i jämförelse med hur andra banker i Storbritannien arbetar. Studien bidrar till ett 

öka intresset för att sprida kulturer inom företag och dess betydelse av att framföra den 

tillsammans med sina kollegor genom samarbete. Studien bidrar också till en ökad förståelse 

hos anställda av att se vikten av att sprida företagskulturen. Studien bidrar till att företag bör 
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se vikten av att ha en stark företagskultur, vilka områden är viktiga att fokusera på för att 

uppnå en god samarbetsförmåga och motivation hos medarbetarna. 

 

Nyckelord: Kultur; företagskultur; kunskap; motivation; Handelsbanken.  
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Abstract 

Title: Handelsbankens corporate culture in UK – How employees experience Handelsbankens 

corporate culture in Sweden and UK.     

 

Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration, 15 hp 

 

Author: Sanna Andersson 

 

Supervisor: Maria Fregidou-Malama 

 

Examiner: Aihie Osarenkhoe 

 

Date: 2012 - January 

 

Aim: The aim of the study is to compare how employees I Sweden and the UK experience the 

corporate culture at Handelsbanken. The study also aims to discover how the headquarters in 

Sweden and UK are working to maintain the unique corporate culture. Continually the study 

aims to investigate to which extent the corporate culture influence the motivation of the 

employees.     

 

Method: This study is based on how private financial advisors from Sweden and the UK 

experience the corporate culture of Handelsbankens by answering a survey. Employees from 

both countries, working at human resource department, have also responded a survey. This is 

a qualitative study with a deductive approach.   

 

Result and conclusions: Handelsbankens corporate culture is describing in similar ways by 

the employees in UK and Sweden. Employees are working throw same guidelines and the 

culture inspires the employees and motivates them to work in a decentralised organization.    

 

Suggestion for further research: This study can be developed with a larger sample of 

respondents. The study can also investigate the corporate culture in another country where 

Handelsbanken operates. An interesting further research is also to analyze another Swedish 

Bank’s corporate culture and make a comparison to Handelsbankens.     

 

Contribution to the thesis: This study contributes to an increasing interest of spreading the 

corporate culture within the organization. The study contributes to an understanding of 

spreading the culture with colleagues through collaboration and gives employees a better 

understanding of spreading the culture and the importance of it.   

 

Key Words: Culture; corporate culture; knowledge; motivation; Handelsbanken.
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1. Inledning 
I över 50 år har relationen mellan företagskultur och arbetssätt i företag varit ett 

återkommande ämne inom beteendevetenskapen. Specifika kulturegenskaper inom ett företag 

anses som användbara för företagets prestation och effektivisering. (Denison & Mishra, 1995) 

Företagskultur formas inte enbart av medarbetare och ledare inom en organisation, utan för att 

möjliggöra en tillväxt och uppbyggnad krävs även en fungerande marknad (Trompenaars & 

Hampden-Turner, 1997). Definitioner av företagskultur som föreslagits från teoretiker inom 

ämnet sträcker sig mellan allt från normer och ritualer till värderingar, ideologier och tro 

(Linnenluecke & Griffiths 2010). Företagskultur har enligt författarna Linnenluecke och 

Griffiths (2010) idag blivit ett av de mest inflytelserika och omstridda begreppen inom 

forskningen.  

 

Handelsbankens menar att dess företagskultur är väl förankrad i hela koncernen. Företaget ska 

främja samspelet mellan kontor, medarbetare och de effektiva stödfunktionerna som finns 

inom organisationen. Handelsbanken menar att de har en unik företagskultur med en starkt 

decentraliserad verksamhet, något som också utmärker Handelsbanken. Under de senaste åren 

har expansionen i Storbritannien varit mest aktuell. I Storbritannien kännetecknas oftast 

banker som hierarkiska med en centraliserad organisationsstruktur, Handelsbanken arbetar 

även här med en decentraliserad organisationsstruktur. (Handelsbanken, 2012) 

 

Trompenaars och Hampden-Turner (1997) menar att företag med en god etablerad kultur kan 

ha fördelar vid en internationell expandering. Integrationer med människor kan möjliggöra att 

kunskap sprids mellan människor och att kunskapen sprider sig inom ett företag. Företag som 

lyckats skapa en stadig grund av kultur och värdegrund på dess hemmamarknad har goda 

chanser att lyckas vid en internationell expandering. (Trompenaars & Hampden-Turner 1997). 

Kunskapen i ett företag beskrivs av Gupta och Govindarajan (2000) som den viktigaste 

resursen. Kunskapen har en god förmåga till hållbar differentiering och kan därmed också 

anses som konkurrenskraftig (Gupta & Govindarajan, 2000). Enligt Levin och Cross (2004) 

kan företag som utnyttjar den samlade kunskapen på ett fördelaktigt sätt bli mer effektiva på 

marknaden. För att öka prestationen hos människor beskrivs motivation som en viktig 

komponent (Argote et al., 2003).  

 

Att undersöka hur anställda på Handelsbanken i Storbritannien och Sverige upplever 

företagskulturen är ett intressant område med tanke på dess globala expansion. Jag har valt att 

studera Handelsbanken i Storbritannien då de expanderat som mest där. Det är intressant att 

studera hur den unika företagskulturen underhålls och bevaras inom företaget samt hur den 

påverkar anställdas motivation.  

 

Studien har med hjälp av respondenter som arbetar på Handelsbanken i Storbritannien och i 

Sverige besvarat en enkät om Handelsbankens företagskultur.   
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2. Bakgrund 

2.1 Fakta om Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871 i Stockholm. Banken är en fullsortimentsbank för både privat 

- och företagskunder. Företaget har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland 

och Storbritannien.  Handelsbanken har som mål att uppnå en högre avkastning på det egna 

kapitalet än det jämförda genomsnittet för likvärdiga banker i Norden och Storbritannien. 

Med nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna ska detta mål uppnås. 

(Handelsbanken, 2012) 

 

Handelsbankens företagsfilosofi är att lönsamhet värderas högre än volym. Kunden ska alltid 

stå i centrum och arbetet ska utgå från kundens behov samt att företaget ska arbeta med 

långsiktiga relationer. Sedan början av 1970-talet har företaget en decentraliserad verksamhet, 

decentralisering skapar deltagande och med hjälp av den platta organisationen kan kontoren ta 

beslut nära kunden. 
1
Oktogonen är företagets resultatandelssystem vilket också utgör en del 

av Handelsbankens företagsfilosofi. (Handelsbanken, 2012) 

2.2.1 Expansionen i Storbritannien 

Handelsbanken startade bankverksamhet i Storbritannien i början av 1980-talet . Det första 

kontoret öppnades i London och därefter även ett representantkontor i Manchester år 1989. 

Banken expanderade med ett tredje kontor 1994 i Birmingham. Under år 1999 kunde 

Handelsbanken erbjuda brittiska privat- och företagskunder ett brett utbud av banktjänster 

efter att främst ha fokuserat på Norden-relaterade företagsaffärer. År 2002 blev den brittiska 

kontorsrörelsen en egen regionbank. Expansionstakten har ökat och nya kontor öppnas 

årligen. Den 1 januari 2008 var banken tillräckligt stor för att starta ytterligare en regionbank i 

Manchester, ett regionhuvudkontor med ansvar för bankens kontor i norra Storbritannien. 

(Handelsbanken, 2012) 

2.2 Problemformulering 

Företagskulturen har fått en respektfull image som baserat sig på starka relationer inom en 

organisation vilket också har ansetts skapat framgång hos företag. Författarna Camerer och 

Vepsalainen (1988) menar att en stark företagskultur är lika med en bra problemlösare. 

Problem som kan uppstå inom en organisation är ofta svår att upptäcka och svår att 

specificera. Författarna beskriver att samarbetet mellan medarbetarna är betydelsefullt för att 

kunna lösa dessa problem samt att värdefull kunskap inom organisationen förs vidare. 

(Camerer & Vepsalainen, 1988)  

 

Enligt forskarna Gupta och Govindarajan (2000) är kunskap en unik tillgång som mer eller 

mindre formar företag. Forskare Wong et al. (2008) menar att kunskap är en icke utbytbar 

resurs som är viktigt att tillgodose och bevara. Gupta och Govindarajan (2000) menar att 

denna immateriella tillgång är en grundläggande komponent och en betydande faktor till 

existensen av multinationella företag.  

 

                                                        
1 Resultatandelssystem för Handelsbankens anställda. Oktogonen baseras varje år utefter det årliga resultatet. Oktogonen kan 

tidigast tas ut vid 60 års ålder.  
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Företagskultur beskrivs som socialt konstruerad och svår att förändra. Struktur, strategi och 

kontroll är komponenter som anses utgöra en grund till företagskulturen. (Hofstede et al., 

1990) 

 

Studien kommer att undersöka hur anställda i Sverige och Storbritannien upplever 

Handelsbankens företagskultur. Studien undersöker hur anställda motiveras av att stanna kvar 

inom organisationen. Den kommer även att undersöka hur huvudkontoren i respektive land 

arbetar för att bevara den unika företagskulturen. Jag har samlat in informationen via enkäter 

som främst privatrådgivare i respektive land tagit del av. För att skapa en tydligare bild av 

företagskulturen har även personalavdelningen i London, Manchester och Stockholm tagit del 

av en enkät.  

 

2.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur anställda i Storbritannien upplever 

Handelsbankens företagskultur och jämföra svaren med hur anställda i Sverige upplever 

företagskulturen. Syftet är också att undersöka hur huvudkontoren i respektive land arbetar 

för att underhålla och bevara den unika företagskulturen. Studien ämnar även till att 

undersöka i vilken utsträckning företagskulturen påverkar motivationen hos de anställda. 

 

 Hur upplevs Handelsbankens företagskultur hos privatrådgivarna i Sverige och i 

Storbritannien? 

 Påverkar Handelsbankens företagskultur de anställdas motivation? 

 Hur arbetar Handelsbankens huvudkontor i respektive land för att bevara och 

underhålla företagskulturen? 

 

2.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att endast undersöka Handelsbankens företagskultur i Storbritannien 

och i Sverige. Arbetet är även avgränsat till att endast undersöka hur privatrådgivare på 

Handelsbanken upplever företagskulturen.  
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3. Teori   

3.1 Kultur 

Ordet kultur kommer ursprungligen från en latinsk rot som betyder att bruka en jord 

(Hofstede, 2012). Hofstede (2012) beskriver bemärkelsen komma från socialantropologin där 

betydelse av denna hänvisar till människans sätt att agera, tänka och känna. Hofstede (2012) 

har med egna ord benämnt detta som ”den kollektiva programmeringen av sinnet som kan 

särskilja en grupp eller kategori av medlemmar från en annan”. (Hofstede, 2012)  

 

För att skapa en social integration med människor förutsätter det att det finns ett gemensamt 

tillvägagångssätt av kommunikation. Författaren menar att en ömsesidig tillit skapas utifrån 

en grupps gemensamma uppfattningar. (Trompenaars & Hampden-Turner, 1997) Symboler, 

värderingar och ritualer är tre typer av kulturella skillnader som presenteras av Hofstede et al. 

(2010). Genom att integrera med människor skapas en meningsfull kommunikation vilket 

möjliggör att kunskap kan spridas inom företag. Författarna beskriver att de företag som 

konstruerat en stadig bas av kultur och värdegrund på dess hemmamarknad har fördelar vid en 

internationell expansion. Multinationella företag som bevarar dess delade värderingar och 

metoder kan tillsammans finna en gemensam definition utifrån olika situationer. 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 1997)  

 

Dension och Mishra (1995) presenterar kultur som ett system av socialt överförda 

beteendemönster som bidrar till att individen skapar enskilda uppfattningar. En individs 

preferenser och värderingar kommer ofta från livets tidigare skeenden. (Hofstede, 2012)  

3.2 Företagskultur 

Under 1970- och 1980 talet väcktes begreppet företagskultur. Begreppet blev inom kort ett av 

de mest inflytelserika och kontroversiella begreppen inom forskningen. Tolkningarna är olika 

bland forskarna och författarna säger att det inte finns något som styrker på en gemensam 

tolkning av definitionen företagskultur.  Trots många tolkningar har forskare funnit flera 

likheter och gemensamma termer som kan identifieras med företagskultur. (Linnenluecke & 

Griffiths, 2010)  

 

Camerer och Vepsalainen (1988) beskriver definitionen av företagskultur som:  

”[…] en grupp av ett flertal grundantaganden, konstruerad, upptäckt, eller utvecklad av 

en given grupp individer som lär sig av varandras misstag i externa förhållanden och 

interna integrationer - detta har fungerat väl för att betraktas som mätbart, därav, för 

att skaffa lärdom, är den korrekta vägen att uppfatta, reflektera och uppleva i 

förhållande till de problem som uppstår”. (Camerer & Vepsalainen, 1988 s. 115)  
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Linnenluecke och Griffiths (2010) menar att företagskultur är ett av de mest inflytelserika och 

omstridda begreppen inom forskningen om ledarskap. Definitioner som föreslagits från 

teoretiker inom ämnet sträcker sig mellan allt från normer och ritualer till värderingar, 

ideologier och tro (Linnenluecke & Griffiths, 2010).  

 

Mahal (2009) menar att företagskultur kan definieras utifrån anställdas beteenden och 

utföranden av ett arbete inom företaget. För att företagskulturen ska anses som en mätbar 

variabel och skapa en förståelse för företag, är företagets värderingar och ideologier av största 

vikt. Betydelsen av att främja implementeringen av nytänkande inom företaget tar 

Linnenluecke och Griffiths (2010)  upp som viktiga aspekter. (Linnenluecke & Griffiths, 

2010)  

3.2.1 Företagskultur och dess inverkan 

Dension och Mishra (1995) har undersökt sambandet mellan företagskultur och dess 

effektivitet. Engagemang och anpassningsförmåga beskriver författarna i sin artikel som 

viktiga kulturegenskaper. Författarna menar att engagemang är den kulturegenskap som 

skapar en bra gemenskap och bidrar till självständigt arbete hos de anställda i företaget, stark 

ansvarsförmåga och känsla för ägarskap är aspekter som kan associeras med denna egenskap. 

Anpassningsförmågan belyser författarna som individens grad till anpassning i företaget. Den 

har en förmåga att skapa beteendemässiga och strukturella förändringar inom företaget. 

Kulturegenskaperna anses även skapa möjligheter för tillväxt i företaget, detta då de indikerar 

på flexibilitet och öppenhet inom organisationen. (Dension & Mishra, 1995) Författarna 

belyser företagskultur som en väsentlig del vid en eventuell etableringsprocess där dem olika 

kulturaspekterna kan ses som värdefulla för företagets prestation och effektivisering (Dension 

& Mishra, 1995). Dension och Mishra (1995) menar också att kulturegenskaperna har en stark 

påverkan på anställdas trivsel och kvalité i företaget. Författaren Mahal (2009) menar att ett 

starkt företagsklimat kan öka motivationen och prestationen hos de anställda. 

Företagsklimatet innefattar faktorer som teamkänsla, omgivning, effektivt ledarskap, 

involvering, belöning, engagemang och kompetens. Företagskulturen och arbetsklimatet har 

en betydande roll på produktivitet och funktionalitet. (Mahal, 2009)  
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3.3 Konkurrerande värden av organisationers arbetssätt 

Linnenluecke och Griffiths (2010) presenterar en modell bestående av fyra dimensioner som 

beskriver konkurrerande värden av organisationers arbetssätt. Modellen beskriver hur 

människor agerar i deras värderingar och ideologier, hur människor tänker, och hur 

kunskapen framförs inom en organisation. (Linnenluecke & Griffiths, 2010)  

 

Mänskliga resurser 

Resultat 

• Sammanhållning och moral 

Resurser 

• Utbildning och utveckling 

• Öppen kommunikation 

• Decentraliserad 

 

Öppna System 

Resultat 

• Tillväxt och anskaffning 

Resurser 

• Förändring 

• Flexibelt beslutstagande  

• Visionär kommunikation 

 

Interna processer 

Resultat 

• Stabilitet och kontroll 

Resurser 

• Informativt ledarskap 

• Sluten kommunikation 

• Databaserat beslutstagande 

 

Rationella mål 

Resultat 

• Produktivitet och effektivitet 

Resurser 

• Målsättning och planering 

• Kommunikation genom instruktioner 

• Centraliserad 

 

 

Figurbild 1. Fyra dimensioner av organisationers arbetssätt  Källa: Linnenluecke och Griffiths, 2010, sid. 359   

 
Befinner sig organisationen i rutan, Mänskliga resurser, finns en hög grad av delaktighet 

bland de anställda. Det finns en bra kommunikation inom företaget och man involverar 

personalen i de beslut som tas. Personalen får även möjlighet till utbildning och utveckling. 

Med dessa resurser uppnår företaget ett resultat av en bra sammanhållning och moral bland de 

anställda. Denna dimension är decentraliserad och uppnås via ett bra samarbete mellan 

medarbetarna. Individuella uppdrag bygger på tillit, tradition och intresse samt att arbeta 

långsiktigt inom företaget. (Linnenluecke & Griffiths, 2010)   

 

Befinner sig organisationen i rutan, Öppna system, kännetecknar organisationen en god 

anpassningsförmåga där man tillåter förändringsarbete och en visionär kommunikation med 

flexibla beslutstaganden. Företaget fokuserar på tillväxt och anskaffningar av dessa resurser. 

(Linnenluecke & Griffiths, 2010)  

 

Befinner sig organisationen i rutan, Interna processer, kännetecknas organisationen av 

stabilitet och kontroll som uppnås genom rutiner och policy. Det finns ett informativt och 
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tydligt ledarskap med en sluten kommunikation där regler är till för att följas. (Linnenluecke 

& Griffiths, 2010)   

 

Befinner sig organisationen i rutan, Rationella mål, värdesätter organisationen effektivitet och 

produktivitet och har ett centraliserat arbetssätt. Organisationen kommunicerar genom 

instruktioner där också tydliga mål sätts upp. (Linnenluecke & Griffiths, 2010)   

3.4 Motivation 

Motivation är den anställdes egna mål och dess slutförda prestation menar Argote et al., 

(2003). Argote et al. (2003) beskriver att prestation beror på till vilken grad av förmåga, 

möjlighet och motivation som finns hos individen. Argote et al. (2003) menar att en viktig 

faktor för att öka motivationen hos individen är att ge någon form av belöning. Detta kan 

också kallas för den yttre motivationen som Osterloh och Frey (2000) presenterar. Den yttre 

motivationen handlar om att tillfredställa behoven indirekt och utifrån detta få en belöning i 

form av exempelvis ekonomisk ersättning. Till skillnad från den yttre motivationen handlar 

den inre motivationen om den anställdas egna uppsatta mål och prestationen av dess handling. 

(Osterloh & Frey, 2000)  

3.4.1 Motivationens påverkan vid kunskapsinlärning 

Wong et al. (2008) menar att kunskap är den centrala källan till framgång hos 

informationsintensiva företag. Kunskap anses som en icke utbytbar resurs som ger möjlighet 

att frambringa styrkor inom företaget, kunskapen kan ses som en problemlösare när hinder 

uppstår och är en värdefull tillgång som bör bevaras och underhållas inom organisationen. 

(Wong et al., 2008)  

 

Det finns två benämningar av kunskap, den tysta och den explicita kunskapen. Den tysta 

kunskapen är den kunskap som är svår att upptäcka och transportera mellan en grupp 

individer inom ett företag. (Argote et al., 2003) Denna kunskap finns i företagets kultur, 

processer och rutiner (Gupta & Govindarajan, 2000). Företag bör därför arbeta med att 

möjliggöra denna kunskap mer synlig för att lyckas med denna transferering (Argote et al., 

2003). Brown et al. (2003) presenterar en annan typ av kunskap som är värdefull för ett 

företag, detta är den explicita kunskapen. Denna kunskap är lätt att identifiera, strukturera och 

kommunicera (Brown et al., 2003). En individs motivation till att absorbera den nya 

kunskapen anses vara en viktig faktor för ett företags utveckling enligt Argote et al. (2003). 

Det kan finnas betydande skillnader hos en individ att skaffa sig ny kunskap vilket drivs av 

dess motivation (Gupta & Govindarajan, 2000). Forskare menar att om den samlade 

kompetensen inom företag används på ett effektivt sätt kan företag också bli mer effektiva på 

den etablerade marknaden (Levin & Cross, 2004).  

3.4.2 Dimensioner av motivation 

Trompenaars och Hampden-Turner (1997) presenterar en modell som de kallar 

Företagsprofil. Modellen beskriver hur motivation uppkommer inom en organisation i form 

av fyra olika dimensioner. Dessa dimensioner presenteras på nästa sida bestående av 

Familjen, Eiffeltornet, Den guidade missilen och Inkubatorn. (Trompenaars & Hampden-

Turner, 1997).  
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Figurbild 2. Företagsprofil      Källa: Trompenaars och Hampden-Turner, 1997 sid. 159 

 

Familjen beskrivs som en hierarkisk organisation, dock med ett person orienterat synsätt 

vilket innefattar nära men diffusa relationer. Motivation kommer genom uppskattning och 

beröm, snarare än belöning i form av ekonomisk ersättning. Denna grupp tenderar till att 

verka bra vid osäkra miljöer, detta på grund av att det existerar en god förmåga till nära 

relationer med dess medlemmar. Denna dimension fokuserar på vem som utför något arbete 

snarare än vad som blir utfört, att arbetet blir utfört korrekt prioriteras högt. (Trompenaars & 

Hampden-Turner, 1997) 

 

Eiffeltornet kännetecknas som en byråkratisk företagskultur. Strukturen i organisationen av 

dess företagskultur anses som viktigare än dess funktion. Förändringar tolereras inte då 

företagskulturen anses vara konservativ. Begreppet noggrannhet kännetecknar anställda i 

denna kategori och det framkommer en nervositet när förutsägbarhet och ordning saknas. 

Själva uppgiften är viktig och det är de som motiverar den anställda. (Trompenaars & 

Hampden-Turner, 1997) 

 

Den guidade missilen kännetecknas som uppgiftsorienterad. Hårt arbete krävs från den 

anställda och prestationen ger ekonomisk belöning. Motivation anses vara inbyggd i denna 

kultur. Skapandet av en slutprodukt är något som de anställda känner entusiasm för och 

kämpar för att fullfölja. Arbetet sker ofta i team och instruktionerna är sällan tydliga. Denna 

kultur är mer praktiskt lagd med ett problemorienterat tillvägagångssätt. (Trompenaars & 

Hampden-Turner, 1997) 

 

Den sista dimensionen är Inkubatorn, den beskrivs som jämlika och personorienterade. 

Inkubatorn har en låg grad av hierarki och kulturen fokuserar på den kreativa aktiviteten. 
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Denna kulturdimension värdesätter nya idéer och nya initiativtaganden samt värderar 

deltagande för att öka utbytet av erfarenheter. Anställda inspireras och trivs och motivationen 

är ofta helhjärtad, intensiv och kommer från den inre drivkraften. (Trompenaars & Hampden-

Turner, 1997) 

3.5 Reflektioner över teorin 

Hofstede (2012) en känd vetenskaplig forskare som skrivit vetenskapliga artiklar och böcker 

om olika kulturer och dess påverkan. Teorin beskrivs kultur utifrån Hofstede i form av 

normer, värderingar och ritualer. Inom organisationer kallas det för företagskultur. En 

organisations värderingar och normer tillsammans med medarbetarnas värderingar och 

normer skapar en företagskultur. Teorin syftar till att återspegla hur företagskultur framställs 

och återspegla det med Handelsbankens företagskultur.  

 

Hur arbetar Handelsbanken med dess företagskultur och vad kännetecknar just deras 

företagskultur. Värderingar och ritualer som Handelsbanken byggt upp har spridit sig över 

landsgränser med hjälp av anställda som fått möjligheten att arbeta utomlands samt 

kunskapsspridning via utbildning och ett decentraliserat arbetssätt.  För ett internationellt 

företag kan kunskap som sprids mellan medarbetare skapa styrkor inom företag, detta är något 

som författarna Dension och Mishra (1995) beskriver i deras artiklar. Gupta och Govindarajan 

(2000) och Levin och Cross (2004) är forskare som skrivit vetenskapliga artiklar inom ämnet 

kunskapsöverföring. De menar att kunskapsöverföringen inom organisationen är en viktig del 

för att ett företag ska kunna framföra dess budskap om företagskulturen samt att kunskapen 

ska spridas inom en organisation. Även Wong et al (2008) och Brown et al (2003) är forskare 

jag valt att ta med inom området kunskapsöverföring. Tillsammans skapar dessa fyra forskare 

en god relevans för att utläsa hur viktig kunskapsöverföringen är inom en organisation. 

Tillämpningen av företagskulturen i Storbritannien har visat sig vara lyckad då medarbetare 

eftersträvar att arbeta efter samma riktlinjer i en decentraliserad miljö med eget ansvar och 

egna beslutsmöjligheter, detta framgår i analys och slutsats.   

 

Argote et al. (2003) och Osterloh och Frey (2000) presenterar teorier inom motivation. 

Författarna beskriver att motivationen kan ha en stor påverkan på medarbetares förmåga att 

utföra ett bra arbete. Författaren Mahal (2009) beskriver företagsklimatet och vilken inverkan 

den kan ha på motivationen hos medarbetarna. Jag anser att författarna har en god relevans då 

vetenskapliga artiklar inom ämnet har publicerats. Enkäterna som skickats till respondenterna 

i Sverige och i Storbritannien har även fått besvara frågor om företagskulturen har någon 

påverkan på motivationen.  

 

För att läsaren enkelt ska kunna utläsa teorin har jag valt att ta med två figurer. Figurerna 

används för att återspegla studiens syfte med att beskriva Handelsbankens företagskultur 

utifrån respondenternas svar. Figurbild 1, Fyra dimensioner av organisationers arbetssätt, 

beskrivs av Linnenluecke och Griffiths (2010). De fyra dimensionerna som presenteras av 

författarna har en god relevans till arbetet då dessa handlar organisationers arbetssätt. Figuren 

visar typiska kännetecken hos företagskulturer, bland annat belyser den organisationsstruktur. 

Figuren kan utifrån respondenternas svar ge en bild av vilken typ av företagskultur som 

kännetecknar Handelsbankens företagskultur. Figurbild 2, Företagsprofil, beskrivs av 

författarna Trompenaars och Hampden-Turner (1997). Denna figur behandlar egenskaper av 

motivation i företagskulturer. Utifrån respondenternas svar kan svaren sedan kopplas ihop 
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med en av dimensionerna och se vad som just symboliserar Handelsbankens sätt att motivera 

personalen. Trompenaars och Hampden-Turner (1997) är författare som beskriver kulturer 

och dess beteenden medan författarna Linnenluecke & Griffiths (2010) behandlar 

företagskultur och arbetssätt.  
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4. Metod  

4.1 Val av metod 

Studien betraktas som en surveyundersökning där empirisk fakta har samlats in via 

respondenterna med hjälp av ett frågeformulär (GrØnmo, 2006). En surveyundersökning syftar 

till att svara på frågorna när, var, hur och vad, och kan användas i både intervjuer och i 

enkätstudier. (Patel & Davidsson, 2011) Då endast ett fåtal anställda på Handelsbanken deltog 

i studien har undersökningen betraktas som en kvalitativ studie. Kvalitativa metoder ämnar 

till att ge en ökad förståelse för en företeelse eller ett fenomen (Merriam, 1994).  

4.2 Datainsamling 

Jag har valt att använda mig av webbaserade enkäter. Detta på grund av att studien har en stor 

geografisk spridning där Handelsbankens företagskultur undersökts i två länder, Sverige och 

Storbritannien. En enkät är ett frågeformulär med färdigformulerade frågor i en bestämd 

ordningsföljd där både öppna och slutna svarsalternativ finns med. Denna datainsamling är 

mer rutinmässig än vid en informell intervju. Enkäten är färdigformulerad innan 

datainsamlingen börjar och används på samma sätt gentemot samtliga respondenter. (GrØnmo, 

2006) Material till studien har även samlats in från högskolans databaser, kurslitteratur och 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. 

 

Frågeformuläret som skickades ut till privatrådgivarna utformades i samråd med 

personalavdelningen i London. Vid ett möte tillsammans med Katy Thomas och Karen 

Harrington gick vi tillsammans igenom de öppna och slutna frågorna.  Formuläret skickades 

sedan ut till sammanlagt 30 privatrådgivare, 15 i Sverige och 15 i Storbritannien. Enkäterna 

till privatrådgivarna i Storbritannien förmedlades ut elektroniskt via huvudkontoret i London. 

 

För att skapa en bredare förståelse om Handelsbankens företagskultur skickades även en enkät 

med öppna frågor till personalavdelningen i Stockholm, London och Manchester. Patrizia 

Bricca, kompetensutvecklare, på personalavdelningen i Stockholm deltog i undersökningen. 

Från Londons personalavdelning svarade Katy Thomas och Karen Harrington på enkäten och 

från Manchester deltog Alison Sykes, alla tre arbetar med personalfrågor och rekrytering, 

därav titeln personalman.  

 

Enkäten som skickades till privatrådgivarna bidrog till att undersöka om det fanns olika 

uppfattningar om företagskulturen och vilken påverkan företagskulturen har på företagets 

anställda och dess motivation. Enkäten som skickades till personalavdelningen beskrev hur 

Handelsbanken arbetar för att motivera och bevara personalen samt bevara företagets kultur 

inom organisationen.  

4.2.1 Enkäternas utformning 

Enkäten som skickades till privatrådgivarna i respektive land är utformade med öppna och 

slutna svarsalternativ och konstruerades via två hemsidor, detta för att förmedla enkäterna 

elektroniskt på grund av den stora geografiska spridningen. Den svensk hemsida 
2
enkät.se 

användes samt den engelska hemsidan, 
3
freesonlineurvey.com. För att få en bredare 

                                                        
2 www.enkät.se 
3 www.freeonlinesurvey.com 
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motivering ger frågor med öppna svarsalternativ respondenterna möjlighet att med egna ord 

utveckla svaret. De slutna svarsalternativen har en skala från ett till fem, där ett anger 

instämmer inte alls, och fem anger instämmer helt. Den sista frågan har en skala mellan ett till 

sex. Frågan tog upp om respondenterna ansåg att företagskulturen var väl implementerad 

utomlands. Om vetskapen angående detta inte fanns var därför alternativet vet ej med. 

Tabellerna som visas i empirin har jag själv valt att konstruera för att få en mer överskådlig 

bild av svaren från respondenterna.     

 

Ett informationsbrev skickades ut, där syftet med undersökningen beskrevs, till 15 

privatrådgivare i Sverige och 15 privatrådgivare i Storbritannien. För att besvara enkäten 

klickade respondenterna på en länk som bifogades i informationsbrevet. Enkäten innefattade 

frågor om Handelsbankens företagskultur och hur man som anställd upplevde denna. Enkäten 

belyste även frågor om företagskulturen hade någon påverkan på motivationen hos de 

anställda och vad som ansågs vara motiverande faktorer.  

 

Den enkät som skickades till personalavdelningen i Stockholm var utformad med sex öppna 

frågor. Den enkät som skickades till huvudkontoren i Storbritannien, personalavdelningen i 

London och Manchester, bestod av sju öppna frågor.   

4.2.2 Presentation och analys av studiens forskningsfrågor 

I empiridelen presenteras svaren både i form av löpande text samt med hjälp av tabeller. 

Tabellerna används främst då en sluten fråga besvarats och respondenterna markerat svaren 

på en sifferskala. De öppna frågorna har skrivits i löpande text utifrån vad respondenterna 

svarat. Respondenternas uttryck presenteras även med citat. Vidare har respondenternas svar 

analyseras med teorin då svaren i empirin innefattat stora delar av de som står i teorin. 

Företagskulturen som upplevs på Handelsbanken har samband med vad som kännetecknar 

företagskultur i teoriavsnittet. Forskningsfrågorna till privatrådgivarna utformades i samråd 

med Katy Thomas och Karen Harrington på personalavdelningen i London.          

4.2.3 Egenkonstruerade modeller i teorin 

De modeller som används är tagna från respektive källa men med viss modifiering.. Figurbild 

1, Fyra dimensioner av organisationers arbetssätt, är konstruerad av forskarna Linnenluecke 

& Griffiths, 2010. Där har jag valt att endast presentera de fyra olika rutorna och inte x och y 

linjen. Detta på grund av att jag endast vill beskriva de egenskaper som finns med i respektive 

ruta. Figurbilden visar olika typer av arbetssätt som kan kopplas ihop med den företagskultur 

som beskriver Handelsbanken. Handelsbankens sätt att motivera placeras därefter in i 

figurbild 2, Företagsprofil, konstruerad av Trompenaars och Hampden-Turner, 1997. 

Modellen presenterar motivation utifrån fyra olika karaktäristiska dimensioner och har 

modifierats något.  

4.3 Deduktion och induktion 

Den vetenskapliga ansatsen deduktion går från teori till empiri. Detta betyder att forskare 

samlar in information från tidigare forskning som de sedan applicerar på verkligheten. 

(Ejvegård, 2009) Davidson och Patel (2011) menar också att den deduktiva ansatsen utgår 

från befintliga teorier och därefter drar slutsatsen om enskilda företeelser. Då studien har ett 

deduktivt arbetssätt kan objektiviteten i forskningen stärkas på grund av att utgångspunkten 

tas i redan befintlig teori. (Davidson & Patel, 2011). Den induktiva ansatsen innebär det 

motsatta. Verkligheten undersöks först utan att ta hänsyn till tidigare teorier. Teorin skapas 
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sedan utefter den information som inhämtats. (Ejvegård, 2009) Jag har med hjälp av tidigare 

vetenskapliga artiklar utformat teorin samt forskningsfrågorna. Den empiriska delen i studien 

har med hjälp av forskningsfrågornas resultat kopplats samman med teorin. Jag anser därmed 

att studien är deduktiv.  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet som utövas på enkätstudier mäter tillförlitlighet av studien (Davidson & Patel, 

2011). Det vill säga reliabiliteten hänför sig till datamaterialets pålitlighet. Reliabiliteten kan 

definieras som graden av samstämmighet mellan olika insamlingar av data om samma 

fenomen baserade på samma uppläggning av undersökningarna (GrØnmo, 2006). Studien 

innefattar två enkätmätningar med syfte att mäta samma företeelse. Enligt Davidson och Patel 

(2011) är reliabilitet om hur väl instrumentet står emot slumpinflytande av olika slag. Om 

felvärdet vid ett flertal studier är få kan reliabiliteten anses vara god menar Davidson och 

Patel (2011). En enkät besvarades av privatrådgivare på kontor i Sverige och i Storbritannien, 

den andra enkäten besvarades av ansvarig person på personalavdelningen i respektive land.  

 

Validitet handlar om vad vi säger oss att undersöka och vad vi faktiskt undersökt.  Validiteten 

kan stärkas om det finns en bra teoriuppbyggnad, bra instrument och att det finns en 

noggrannhet i mätningen. Att studien mäter rätt företeelser kan därmed stärka validiteten i 

kvalitativa studier. (Davidson & Patel, 2011) Datainsamlingen kan visa en låg validitet trots 

att reliabiliteten är hög. Detta då validiteten syftar på datainsamlingens giltighet i förhållande 

till den problemställning som studien ska belysa. Validiteten hänför sig till flera aspekter av 

datamaterialet och datainsamlingen än vad reliabiliteten gör, detta då validitetsbegreppet är 

mindre precist och mer omfattande. (GrØnmo, 2006) Validiteten kan stärkas genom att 

personer med rätt kompetens och erfarenhet besvarat enkäterna. Med en god teoriuppbyggnad 

där relevanta forskare används anser jag mig kunna stärka studiens reliabilitet. Jag anser att 

studien grundar sig på vetenskapliga artiklar och litteratur från relevanta forskare vilken även 

de stärker arbetets reliabilitet och validitet.  

4.5 Källkritik 

Källkritik innebär att författaren för studien måste förhålla sig kritiskt till dokumenten som 

används i studien, detta för att kunna göra en bedömning om fakta eller upplevelser är 

sannolika eller inte. (Davidson & Patel, 2011) Jag anser mig vara objektiv i denna 

undersökning då resultatet är baserat på svaren från enkätundersökningarna. Urvalet av de 15 

privatrådgivarna i Storbritannien utfördes, med bra geografisk spridning, med hjälp av 

huvudkontoret i London.    

 

Då respondenterna är anställda på Handelsbanken kan undersökningen leda till ett icke 

objektivt svar och synsätt. Detta har försökts att frångå genom tydlig information och 

samarbete med respektive huvudkontor.   
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5. Empiri  
Från Sverige valde åtta personer att svara på enkäten, svarsfrekvensen från Storbritannien var 

detsamma, åtta svarande. Från Sverige var tre personer i ålderskategorin 20-30 år, fyra 

personer var mellan 41-50 år och en person var mellan 51-60 år. I Storbritannien var en 

person mellan 31-40 år, fyra personer var mellan 41-50 år och tre personer var mellan 51-60 

år. Av de tillfrågade från Sverige var fem personer kvinnor och tre personer var män. Från 
Storbritannien var två personer kvinnor och sex personer män.  

Tabell 1.- Demografi 

Demografi 

Ålderskategori 

(år) 

20-30 31-40 41-50 51-60 Män Kvinnor 

Storbritannien  1 4 3 6 2 

Sverige 3  4 1 3 5 

 

I Sverige hade två personer arbetat mellan ett till tre år, två personer hade arbetat mellan fyra 

till sex år, två personer hade arbetat mellan 10-12 år och två personer hade arbetat mer än 12 

år. Majoriteten av de anställda i Storbritannien hade arbetat på Handelsbanken mellan fyra till 

sex år, en person hade arbetat längre än sex år och tre personer hade arbetat mellan ett till tre 

år. De fem privatrådgivarna från Storbritannien som svarade på de öppna frågorna omfattades 

av en bred geografisk spridning. De var placerade i Bury – norr om Manchester, Derby – norr 

om Birmingham, Oxford – nordväst om London, Newport – södra Wales och Swindon – 

väster om London.  

Tabell 2. - Arbetslivserfarenhet 

Arbetslivserfarenhet inom Handelsbanken i respektive land 

Erfarenhet (år) 1-3 4-6 7-9 10-12 12+ 

Storbritannien 3 4 1   

Sverige 2 2  2 2 

 

5.1 Definitionen av företagskultur 

I enkäten ombads privatrådgivarna definiera ordet företagskultur. Det var en öppen fråga där 

respondenten hade möjlighet att utveckla svaret. En rådigvare från Sverige svarade följande 

på frågan; ”normer eller koder som lever inom företaget”. En annan respondent definierade 

ordet som ”samhörighet med eget ansvar”. ”Företagskultur är något som sitter i företagets 

väggar”, ”något som alla accepterar och arbetar efter”, ”det är inte bara ord utan handling” 

uttryckte en annan respondent sig. Definitioner som ”mål och värderingar som finns inom 

företaget och som anställda bör känna till och arbeta efter” presenterades också. Sju av åtta 

personer valde att svara på frågan.  

 

En privatrådgivare i Storbritannien definierade ordet företagskultur som ”kultur, processer 

och beteenden inom organisationen samt att kulturen finns inbäddad hos de anställda”. En 

respondent beskrev företagskultur som ”på vilket sätt organisationen bedriver dess affärer, 
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detta innefattar både kunder och anställda”. Respondenterna svarade även att företagskultur 

handlar om ”föreställningar och mål samt att kulturen finns inom företagets väggar och 

därmed svåra att förändra”. Andra reflektioner som presenterades var att ”företagskultur kan 

ses som det accepterade tillvägagångssättet för att utföra ett arbete”. Från Storbritannien 

svarade fem av åtta personer på frågan. 

5.1.1 Handelsbankens företagskultur 

Patrizia Bricca från personalavdelningen i Stockholm svarade på den enkät som innefattade 

sex öppna frågor. Hon beskrev att företagskulturen sätter stor vikt vid tilltro och respekt hos 

individen. Att alla medarbetare ska få möjlighet att ta ansvar, det är något centralt inom 

Handelsbanken menade hon. Hon beskrev Handelsbanken som en decentraliserad 

organisation vilket innebär att besluten alltid tas nära kunden.  

 

Från huvudkontoret i London, svarade Katy Thomas och Karen Harrington på den enkät som 

innefattade sju öppna frågor. De beskrev Handelsbanken som en decentraliserad organisation 

där det måste finns en stor roll av tillit hos medarbetarna och att medarbetare tillför deras 

roller utifrån deras förmågor och möjligheter. De menade att det är upp till medarbetarna att ta 

eget ansvar för dess utveckling i det dagliga arbetet, något som också är viktigt för att leverera 

en god service till Handelsbankens kunder. Katy Thomas och Karen Harrington beskrev att 

Handelsbanken arbetar för att skapa en god balans mellan arbetsliv och fritid till de anställda.  

 

Alison Sykes från huvudkontoret i Manchester, som också tog del av den enkät som 

innefattade sju öppna frågor, menade att delaktigheten hos personalen utgör kärnan till 

kulturen. Hon beskrev att alla anställda strävar efter att utföra ett bra arbete, samt att man som 

anställd har en god frihet och arbetar utifrån de förutsättningar som finns. Det är den närmaste 

chefen som ska guida och stötta de anställda vid svåra beslut, dock är det i slutänden den 

enskildes ansvar att arbetet blir utfört under rätta förhållanden menade Alison Sykes.  

 

Privatrådgivarna i Sverige definierade Handelsbankens företagskultur som ”decentralisering 

med eget ansvar”, ”långsiktighet, trygghet, lönsamhet och genomtänkta beslut” samt ”tron på 

individen”. Respondenterna ansåg att Handelsbanken arbetar ”långsiktigt och nära kunden 

samt med en vardagsservice i världsklass”. Respondenterna i Storbritannien beskrev 

företagskulturen som ”kundorienterad med en unik kultur, jämlik, flexibel, personlig och 

omhändertagande”. Från Sverige svarade sju av åtta personer och från Storbritannien svarade 

fem av åtta personer på frågan. 

 

Privatrådgivarna i Storbritannien beskrev att de valt att arbeta på Handelsbanken på grund av 

den decentraliserade organisationsstrukturen. De menade att det är en ”traditionell bank som 

fokuserar på den lokala marknaden med en service av förstaklass”. Svar som också nämndes 

var att ”Handelsbanken stod för en unik kultur och tradition”.  

 

Majoriteten av respondenterna i Storbritannien ansåg att de tillförde kunskap till 

företagskulturen. Nyckelfaktorerna som skapar företagskulturen beskrevs av respondenterna 

enligt följande; ”kontoret är bra beläget inom ett geografiskt område”, ”lokala kunskaper och 

lokala kontakter”, ”respekt och tillit inom företaget”, ”god kommunikation” samt att 

”företaget arbetar med jämlikhet”. Respondenterna menade också att det var viktigt att ”få 
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goda råd när viktiga beslut skall tas” och att man ”arbetar som ett team”. En respondent 

uttryckte sig att ”alla medarbetare har samma syn på vår kultur och vet hur arbetet ska 

utföras”.   

På frågan om respondenterna ansåg att Handelsbanken har en väl implementerad 

företagskultur instämde fem personer helt på frågan och två personer svarade en fyra. I 

Storbritannien visade resultaten att fem personer svarade en femma, två personer en fyra och 

en person svarade en trea. 

Tabell 3. – Företagskulturens implementering 

Fråga: Jag anser att Handelsbanken har en väl implementerad företagskultur.  

Svarsalternativ 1 (Instämmer 

inte alls) 

2 3 4 5 (Instämmer 

helt) 

Storbritannien   1 2 5 

Sverige    2 5 

 

Respondenterna ansåg att företagskulturen var väl implementerad utomlands. Skalan var 

mellan ett till sex, där sista alternativet vet ej fanns med. Resultaten från Sverige visade att en 

person svarade en fyra, sex personer svarade vet ej och en person valde att inte svara på 

frågan. Från Storbritannien svarade endast en person vet ej, tre personer svarade en femma, 

tre respondenter svarade en fyra och en person svarade en trea.  

Tabell 4. – Företagskulturens implementering utomlands 

Fråga: Jag anser att Handelsbankens företagskultur är väl implementerad utomlands. 

Svarsalternativ 1 (Instämmer 

inte alls) 

2 3 4 5 (Instämmer 

helt) 

6  

(Vet ej) 

Storbritannien   1 3 3 1 

Sverige    1  6 

 

Respondenterna blev ombedda att placera Handelsbanken på en skala mellan decentraliserad 

och centraliserad. Skalan var som tidigare mellan ett till fem. Tre personer från Sverige 

svarade decentraliserad och fem personer svarade en tvåa. Svarsfrekvensen från 

Storbritannien visade att fem personer svarade decentraliserad och tre personer svarade en 

tvåa. Samtliga åtta personer från respektive land svarade på frågan. 

Tabell 5. - Organisationsstruktur 

Fråga: Vart på denna skala placerar du Handelsbanken? 

Svarsalternativ 1 

(Decentraliserad) 

2 3 4 5  

(Centraliserad) 

Storbritannien 5 3    

Sverige 3 5    
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5.2 Kommunikation och information  

Privatrådgivarna på Handelsbanken ansåg att företaget regelbundet arbetar med att förmedla 

budskapet om företagskulturen till de anställda. Resultaten från Sverige visade att tre personer 

instämde helt på frågan och fem personer svarade en fyra. En respondent från Storbritannien 

svarade att informationen om Handelsbankens företagskultur tillhandahålls ”dagligen via 

chefen och kollegorna”. En annan respondent svarade att informationen förmedlades ”några 

gånger per år”. 

  

En respondent från Sverige svarade att budskapet om kulturen förmedlas via ”utbildningar, 

VD brev och via kontorschefen”. En annan respondent uttryckte att ”de som arbetar i banken 

är kulturbärare”. En tredje respondent menade att ”samarbetet inom företaget är viktigt då alla 

anställda är medvetna om företagskulturen och påminner varandra regelbundet”. Från Sverige 

ansåg tre respondenter att Handelsbanken förmedlar budskapet via Handelsbankens bok Mål 

och Medel. 

 

Från Storbritannien svarade fem av åtta personer att de fått någon form av utbildning om 

Handelbankens företagskultur innan de började arbeta på företaget. Respondenterna ansåg att 

informationen om Handelsbankens företagskultur regelbundet kommuniceras via intranätet, 

interna tidningar och e-post.  

5.3 Motivation 

Vad är det som motiverar de anställda i deras dagliga arbete? Från Sverige svarade samtliga 

åtta tillfrågade på frågan. De menade att motivationen bland annat kommer från de 

möjligheter som företaget kan erbjuda. En respondent beskrev att ”det alltid finns något nytt 

att lära sig och nya vägar att gå om man vill”. En respondent menade att ”Handelsbankens 

anställda själv får bestämma över hur dagen ska se ut, utföra roliga affärer och ha daglig 

kundkontakt samt känna att denna prestation är bidragande till bankens utveckling”. ”En god 

stämning på arbetsplatsen samt att chefen visar tillit till sina medarbetare” beskrevs också 

som motiverande.  

 

Från Storbritannien svarade fem av åtta personer på frågan. De ansåg att motivationen kom 

från ”en utmärkt kundservice”. Respondenterna svarade även att motivation är att ”framföra 

den bästa servicen till kunden och att kunden ska få en bra upplevelse på banken”. Alla fem 

respondenter från Storbritannien ansåg att det var motiverande att arbeta med kundservice.  

 

Fyra av de åtta tillfrågade från Sverige ansåg att Handelsbanken motiverar deras anställda väl 

och svarade en fyra, två personer svarade en trea och två personer svarade en tvåa. Från 

Storbritannien visade det sig att alla åtta respondenterna ansåg att Handelsbanken motiverar 

deras anställda väl, fyra svarade en fyra och fyra svarade en femma.  
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Tabell 6. - Motivation 

Fråga: Jag anser att Handelsbanken motiverar sina anställda.  

Svarsalternativ 1 (Instämmer 

inte alls) 

2 3 4 5 (Instämmer 

helt) 

Storbritannien    4 4 

Sverige  2 2 4  

 

Vad ansåg då respondenterna att Handelsbanken använder sig av för faktorer för att motivera 

personalen? En respondent menade att det i nuläget inte fanns något bra motivationssystem 

förutom bankens vinstfördelningssystem, Oktogonen. Majoriteten av de tillfrågade i Sverige 

ansåg att Oktogonen var en bra motivationsfaktor. En respondent beskrev även att ”det är 

också viktigt med uppföljning och att få en bra vägledning i sitt arbete” En annan respondent 

uttryckte att ”motivation uppkommer från en god stämning och att det är högt i tak samt att 

medarbetarna vågar bjuda på sig själva”. Från Sverige svarade sex personer på frågan.  

 

Respondenterna i Storbritannien beskrev att motivationen kom från ”rättvist behandlande”, 

”att det finns bra resurser för att utföra en god kundservice” och ”responsen från kunderna”. 

De ansåg även att det var viktigt att man kände en trygghet på sin arbetsplats och att det finns 

en delaktighet i företaget. 

 

Patrizia Bricca från huvudkontoret i Stockholm beskrev att företaget motiverar personalen 

genom vinstfördelningssystemet Oktogonen. Hon menade även att det är lätt att göra karriär 

mot ett chefskap om man som anställd vill och har de rätta förutsättningarna. Andra faktorer 

som ska motivera personalen var enligt Patrizia Bricca individuella handlingsplaner med mål 

på kort och lång sikt och samtal med närmaste chef. Från huvudkontoret i London beskrev 

Katy Thomas och Karen Harrington att Handelsbanken betalar ut bra löner till de anställda 

och ger bra förmåner. Vidare beskrev de att alla anställda är berättigad till Handelsbankens 

Oktogon, som varje år baseras utefter det årliga resultatet. Detta är en långsiktig bonus som 

tidigast kan tas ut vid 60 års ålder. Katy Thomas och Karen Harrington beskrev att Oktogonen 

grundar sig i att medarbetare också bygger långsiktiga relationer med kunderna. Vidare 

beskrev de att Handelsbanken ska vara ”ett arbete för livet”. Banken ska möjliggöra nya 

utmaningar för de anställda, detta för att individen ska få möjlighet till personlig utveckling 

och få chansen till att testa nya områden inom företaget menade Katy Thomas och Karen 

Harrington.  

 

Alison Sykes på huvudkontoret i Manchester menade att medarbetarna motiveras av att fatta 

egna beslut i arbetet och tycker det är positivt att Handelsbanken skiljer sig ganska starkt från 

andra banker i Storbritannien.  

 

Privatrådgivarna på Handelsbanken ansåg att företaget arbetar för en god teamkänsla. 

Resultaten från Sverige visade att tre personer instämde helt på frågan, tre personer svarade 

en fyra, och två personer svarade en trea. Svarsfrekvensen från Storbritannien visade att 

samtliga åtta respondenter ansåg att det finns en hög teamkänsla inom företaget.   
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   Tabell 7. – Teamkänsla 

Fråga: Jag anser att Handelsbanken arbetar för en god teamkänsla. 

Svarsalternativ 1 (Instämmer 

inte alls) 

2 3 4 5 (Instämmer 

helt) 

Storbritannien    5 3 

Sverige   2 3 3 

 

Den näst sista frågan handlade om respondenterna ansåg att Handelsbankens arbetssätt 

stämde väl överens med deras förväntningar. Skalan är samma som tidigare mellan ett till 

fem. Resultaten från Sverige visade att två personer instämde helt på frågan, fyra personer 

svarade en fyra och två personer svarade en trea. Från Storbritannien instämde samtliga åtta 

respondenter på frågan, sex respondenter svarade en femma och två svarade en fyra.   

   Tabell 8. – Handelsbankens arbetssätt 

Fråga: Jag anser att Handelsbankens arbetssätt stämmer väl överens med mina 

förväntningar. 

Svarsalternativ 1 (Instämmer 

inte alls) 

2 3 4 5 (Instämmer 

helt) 

Storbritannien    2 6 

Sverige   2 4 2 

 

5.4 Bevara och underhålla företagskulturen 

Hur arbetar Handelsbanken med att nå ut budskapet om företagskulturen till personalen? 

Patrizia Bricca svarade att diskussioner på kontoren sker regelbundet. Handelsbankens 

utbildningar har företagskulturen som ett viktigt inslag och Patrizia Bricca upplevde att 

anställda ofta i vardagen pratar om Handsbankens företagskultur och huruvida beteenden som 

observeras är i enlighet med kulturen.  

 

Från huvudkontoret i London beskrev Katy Thomas och Karen Harrington bankfilosofin Our 

Way
4
 vara kärnan i verksamheten. Redan från första intervjun med en potentiell medarbetare 

kommuniceras Handelsbankens företagskultur, detta ansåg både personalavdelningen i 

London och Manchester. Katy Thomas och Karen Harrington beskrev att det är viktigt att vid 

första mötet skapa en bra förståelse om hur Handelsbankens företagskultur verkar. De beskrev 

vidare att vid en nyanställning får de anställda en introduktion till Handelsbankens 

företagskultur där man diskuterar de viktigaste aspekterna med kulturen och dess koppling till 

den. Alison Sykes beskrev även att de har regelbundna möten om företagskulturen för att 

uppmuntra och inspirera anställda till att arbeta enligt Handelsbankens företagskultur.  

 

                                                        
4 En definition av Handelsbankens företagskultur 
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Det är viktigt att hela tiden hålla företagskulturen aktiv enligt Katy Thomas och Karen 

Harrington som tar upp ett citat från den tidigare VD:n på Handelsbanken Jan Wallander, ”då 

det är enkelt att centralisera verksamheten och då medarbetarna ofta kommer från en 

centraliserad omgivning är det viktigt att betona vikten av vårt arbetssätt”. De menade att det i 

själva verket är många som refererat till bankens kultur som en presentation till nya kunder. 

Katy Thomas och Karen Harrington beskrev att kulturen eftersträvas ständigt – som nämnts 

tidigare, information sker i form av gruppdiskussioner med hjälp av Handelsbankens bok Mål 

och Medel samt vid möten etc.  

 

Alison Sykes menade att begreppet fika som används i den svenska Handelsbankskulturen 

även implementerats på huvudkontoret i Manchester. Hon ansåg att en fika tillsammans med 

medarbetarna kan generera i att viktiga budskap om företagskulturen förmedlas mellan 

kollegorna. Vidare beskrev Alison Sykes att information kring företagskulturen förmedlas 

regelbundet vid grupparbeten och presentationer. Att kulturen underhålls är otroligt viktigt 

enligt Alison Sykes. Varje regionhuvudkontor i Storbritannien och framförallt på kontoren 

förmedlar informationen kring företagskulturen via olika kanaler, dock vet alla betydelsen av 

hur viktig den är att diskutera menade Katy Thomas och Karen Harrington. Slutligen tillägger 

de att företagskulturen påverkar arbetsplatserna dagligen – ”genom den autonomi som tillåts, 

genom den exceptionella servicen som kunderna erbjuds och den stolthet medarbetare visar 

genom att arbeta i en unik miljö”.     

 

Den enda frågan som skiljde sig från den svenska enkäten till huvudkontoren, var frågan om 

Handelsbanken i Storbritannien har regelbunden kontakt med Handelsbanken i Sverige för att 

få hjälp med implementeringen av företagskulturen. Katy Thomas och Karen Harrington 

svarade att Storbritanniens lagstiftning skiljer sig från den svenska och att de regionala 

bankerna i Storbritannien verkar självständigt. Vidare beskrev de att det finns en bra 

kommunikation med centrala personalavdelningen i Sverige som kan säkerställa att 

Handelsbanken i Storbritannien följer så mycket som möjligt enligt den globala policyn. 

Sverige hjälper även till med att ge uppdaterad information från ledningen samt statistisk 

information. Att tillägga är att det kommer att finnas ett nära samarbete med Sverige för att se 

om det finns några kurser anställda kan dra nytta av inom inlärning - och 

utvecklingskapaciteten menade Katy Thomas och Karen Harrington. Vidare svarade de att 

Handelsbanken i Storbritannien framöver kommer lägga stor vikt på kunskapsutveckling för 

de anställda.  

5.5 Kunskap och kulturutbyte  

Vad ansåg personalavdelningen att det finns för fördelar respektive nackdelar med att sända 

en anställd på arbetsuppdrag utomlands? Patrizia Bricca ansåg att fördelarna är att individen 

utvecklas och att Handelsbanken får möjligheten att sprida sin företagskultur till andra länder 

där företaget verkar. Nackdelarna som hon beskrev var endast att det kostar betydligt mycket 

mer för den mottagande avdelningen att ha en expatriat
5
. Hon beskrev vidare att det därför är 

viktigt att Handelsbanken skickar rätt person och av rätt anledning. Andra nackdelar finns 

egentligen inte menade Patrizia Bricca.  

Enligt Katy Thomas och Karen Harrington i London genererar utbytet både fördelar för 

personen som befinner sig utomlands men också för mottagande kontor. Platsen där den 

anställda blir stationerad ger fördelar, att arbeta med en person utifrån kan stärka kulturen och 

                                                        
5  Anställd inom företaget som åker på utlandsuppdrag 
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bygga internationella relationer. Nackdelarna Katy Thomas och Karen Harrington beskrev är 

att reglerna för platsen där den anställda oftast blir placerad är på huvudkontoret och inte de 

lokala kontoren. De svarade att majoriteten av kontoren i Storbritannien består till 4/5 av 

personer som varit med från start. På grund av de strikta reglerna inom bankvärlden i 

Storbritannien är det inte möjligt att anställa någon utifrån, såvida personen inte har meriter 

inom brittisk bankindustri eller tidigare erfarenheter från att arbeta med större företag. På 

grund av den många gånger komplicerade industrin ansåg Katy Thomas och Karen 

Harrington att kunskapsutbyte mellan kollegor är av yttersta vikt. Något som främjar detta är 

det utvecklingsprogram som finns inom Handelsbanken, International Development 

Programme. 

 

Alison Sykes i Manchester svarade att de positiva med att arbeta utomlands är skillnaderna av 

den lokala kulturen. Hon menade att nya erfarenheter är av stor fördel vilket också tillför en 

bra individuell utveckling. Om utomlandsvistelsen är under en kortare period kan det tyvärr 

vara svårt att få en helhetsuppfattning menade Alison Sykes. Vidare beskrev hon att det även 

är viktigt med förberedelser innan det är dags att bege sig hemåt efter en utomlandsvistelse 

och att den anställda hela tiden håller sig uppdaterad med vilka möjligheter som finns i 

hemlandet vid hemkomst.  

 

Patrizia Bricca från personalavdelningen i Stockholm svarade att Handelsbanken har en 

central personalavdelning som ordnar kurser för nyanställda chefer i andra länder. Ett stort 

syfte med dessa är att förmedla vår företagskultur och uppmuntra till nätverkande.  

 

Alison Sykes beskrev att kontoret i Manchester regelbundet har kontakt med kollegorna i 

Sverige. Regionen i Manchester har även många svenska chefer som bidrar med viktig 

information. I nuläget finns också chansen att ansluta till ett utvecklingsprogram där man får 

uppleva den svenska kulturen genom utbyte menade Alison Sykes. Detta är något som många 

anställda i Storbritannien har uppskattat och visat stort intresse för.  

5.6 Kulturskillnader 

Finns det landsspecifika skillnader som kan hindra implementeringen av Handelsbankens 

värderingar? Patrizia Bricca svarade att det finns många skillnader i de olika kulturerna där 

Handelsbanken har sin verksamhet. Ibland måste vissa mindre justeringar i företagskulturen 

göras för att kvarstå som effektiv på en viss marknad. Trots detta är det centralt för 

Handelsbanken att företaget kan behålla kulturen intakt så mycket det går enligt Patrizia 

Bricca. Från huvudkontoret i London svarade Katy Thomas och Karen Harrington att 

Handelsbankens anställda har full respekt för Handelsbankens kultur, de engageras och 

inspireras av den. De ansåg att Handelsbankens arbetssätt skiljer sig från arbetsplatser som 

anställda tidigare arbetat på. En typisk bank i Storbritannien är mer åt det centraliserade hållet 

och mer resultatfokuserad.  

 

Alison Sykes menade att anställda i Storbritannien är väl medvetna om företagskulturen och 

dess decentraliserade arbetssätt trots att det finns en norm om ett centraliserat arbetssätt i 

Storbritannien. Alison Sykes beskrev vidare att i de länder där Handelsbanken verkar finns 

oundvikliga kulturskillnader. Det är därför viktigt att dessa skillnader noteras och man 

eftersträvar och arbetar efter den starka företagskultur som finns i Sverige. Vidare beskrev 

Katy Thomas och Karen Harrington att majoriteten av Handelsbankens medarbetare som 
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under många år arbetat inom bankvärlden förknippar Handelsbanken som ”väldigt traditionell 

och som en bank ska vara”. Detta är självklart väntat menade Katy Thomas och Karen 

Harrington som beskrev att personer som under en längre tid arbetat på en annan bank och är 

van vid att arbeta i en annan miljö kan av naturliga skäl ha lätt för att glida tillbaka till det 

tidigare arbetssättet. Handelsbanken i Storbritannien arbetar aktivt med att nyanställda ska ha 

tillgång till en mentor som kan assistera dem vid eventuella frågor. 

5.7 Sammanfattning av empirin 

Handelsbankens företagskultur beskrevs av privatrådgivarna som en decentraliserad 

organisation med fokus på att skapa långsiktiga kundrelationer. Huvudkontoret i Sverige och 

huvudkontoren i Storbritannien beskrev att kulturen sätter stor vikt hos individen vid tilltro 

och respekt samt att medarbetarna själva har ett stort ansvar i det dagliga arbetet. Kulturen 

sprids via kunskapsutbyten mellan kollegorna som kommuniceras via möten, samarbeten, 

utbildningar och via chefen. Vid nyanställning i banken kommuniceras även kulturen redan 

vid första intervjun. En god stämning på arbetsplatsen och en bra service till kunderna 

motiverade privatrådgivarna. Medarbetarna motiverades bland annat av Oktogonen, ett 

vinstfördelningssystem som baseras på det årliga resultatet och betalas ut vid 60 års ålder. 

Företaget motiverar de anställda genom att regelbundet ge medarbetarna möjligheter till 

personlig utveckling, bland annat genom att få prova på nya arbetsområden inom 

organisationen.  

 

Från Storbritannien beskrev huvudkontoren att de brittiska bankerna skiljer sig från 

Handelsbanken då de brittiska bankerna är mer centraliserade. Handelsbanken beskrivs av 

samtliga tillfrågade som en decentraliserad organisation. Fikakulturen är ett sätt att 

kommunicera kulturen på vilket också är något som har överförts från Sverige till de brittiska 

Handelsbanks kontoren.   
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6. Analys  
Enligt forskarna Linnenluecke och Griffiths (2010) är företagskultur ett omstritt begrepp. 

Normer och ritualer, värderingar och ideologier är några av de definitioner som forskarna 

benämner (Linnenluecke & Griffiths, 2010). Definitionen företagskultur benämns av 

privatrådgivarna på liknande sätt. Bland annat beskrivs företagskultur av dem som normer 

och koder som lever inom företaget, mål och värderingar som finns inom företaget och som 

anställda känner till och arbetar efter. Författaren Mahal (2009) anser att beteenden och 

genomförandet hos de anställda skapar företagskultur. Medarbetarna på Handelsbankens 

uttrycker att företagskulturen uppkommer från beteenden och unika processer som finns inom 

företaget. Här kan vi se att det finns en klar sammankoppling av hur företagskultur kan 

skapas. Beteenden och värderingar inom organisationen kan ses som nyckelfaktorer.  

6.1 Handelsbankens företagskultur 

Privatrådgivarna beskriver Handelsbanken som en decentraliserad organisation med en 

personlig, långsiktig och jämlik företagskultur. Handelsbankens företagskultur beskrivs från 

personalavdelningarna som en decentraliserad företagskultur som sätter stor vikt vid tillit och 

respekt hos individen. Detta tyder på att medarbetarna måste tillföra deras roller utifrån deras 

förmågor och möjligheter och att arbetet sker nära kunden. En privatrådgivare beskriver att 

företagskulturen kommer just genom tro på individen och att de anställda själva kan fatta egna 

beslut i det dagliga arbetet. Linnenluecke och Griffiths (2010) beskriver i modellen, Fyra 

dimensioner av organisationers arbetssätt, att mänskliga resurser bygger på individens arbete 

av tillit, tradition och intresse för att arbeta långsiktigt för företaget. Den beskriver även att de 

företag som har en bra gemenskap och kommunikation på arbetet kan stärka 

sammanhållningen mellan medarbetarna (Linnenluecke och Griffiths, 2010). Utifrån svaren 

från privatrådgivarna och personalavdelningarna anser de att Handelsbanken har en god 

sammanhållning med hjälp av den decentraliserade organisationen. Jag anser att det finns 

goda möjligheter till personlig utveckling då de anställda får chansen att arbeta inom nya 

områden och på nya platser inom företaget.  

 

Organisationsstrukturen på banker i Storbritannien har oftast en mer centraliserad struktur, 

vilket medför att Handelsbanken attraherar många till att söka en tjänst hos företaget. 

Respondenterna i respektive land uttrycker också att besluten alltid ska hanteras nära kunden. 

Detta beskrivs av Handelsbanken (2012) som en del i det decentraliserade arbetssättet. 

Handelsbankens företagsfilosofi uttrycker att decentralisering skapar deltagande vilket leder 

till att anställda kan arbeta nära kunden. (Handelsbanken, 2012)   

 

Företagskulturen anses av respondenterna i undersökningen vara väl implementerad 

utomlands. Trompenaars och Hampden-Turner (1997) beskriver att företag som skapat en 

stadig bas av kultur och värdegrund på dess hemmamarknad har fördelar vid en internationell 

expansion. Symboler, ritualer och värderingar är tre typer av kulturella skillnader som 

Hofstede et al., (2010) presenterar. Jan Wallander, tidigare VD på Handelsbanken, som 

nämns av personalavdelningen i London är en symbol för Handelsbanken. Lika så kan 

fikakulturen ses som en ritual för företaget då den blivit implementerad utomlands och 

företaggskulturen kan kommuniceras mellan de anställda.  
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Svarsfrekvensen från privatrådgivarna är låg. Om resultatet hade visat annorlunda vid ett 

större antal tillfrågade är svårt att säga. Respondenternas svar om företagskulturen kan dock 

styrkas utifrån huvudkontorens svar. Privatrådgivarna och huvudkontoren har uppgivit samma 

förklaring till vad som förknippas med Handelsbankens företagskultur. Jag anser dock att 

företagskulturen beskrivits likartat från medarbetarna i Storbritannien trots den geografiska 

spridningen. Man kan säga att Handelsbankens företagskultur upplevs vara lika hos 

medarbetarna i Storbritannien och i Sverige.  

6.1.1 Kommunicera företagskulturen 

Responsen från privatrådgivarna både i Sverige och i Storbritannien visade på att 

Handelsbanken regelbundet arbetar med att förmedla budskapet om företagskulturen. 

Diskussioner om företagskulturen var något som tillhandahölls dagligen, via chefen, möten, 

interna tidningar, VD-brev och utbildningar samt från medarbetare. Handelsbankens bok Mål 

och Medel diskuterades även den regelbundet. 

 

Handelsbanken har en tydlig struktur och medarbetarna verkar införstådda med hur arbetet 

inom organisationen sker. Som nämnts från huvudkontoren kommer ett samarbete mellan 

länder att utvecklas. Detta för att ge anställda möjligheten att uppleva nya kulturer och få 

chansen att utbyta nya erfarenheter. Kunskapen kan enligt Trompenaars och Hampden-Turner 

(1997) spridas med hjälp av människor som integrerar med varandra. Därför finns det också 

fördelar för Handelsbanken med att sända en anställd utomlands och sprida företagskulturen. 

Detta är något som båda landsorganisationerna är positiva till och är en faktor som bidrar till 

att förstärka företagskulturen.  

 

Privatrådgivarna i respektive land ansåg att det fanns en god samhörighet på arbetet där man 

tillsammans hjälps åt. Jag anser att detta i sin tur kan leda till att kunskapen och kulturen 

mellan medarbetarna sprider sig, inte minst om den anställda får förmånen att arbeta 

utomlands under andra kulturella förehållanden. Företaget fokuserar bland annat på att skapa 

kurser som ska generera kunskap inom inlärnings- och utvecklingskapacitet över 

landsgränser.  

 

Anställda kan ses som kulturbärare då de åker för att arbeta på Handelsbanken i ett annat 

land. Ett tydligt tecken på att företagskulturen spridit sig är den gemensamma fikakulturen 

som Handelsbanken i Storbritannien tagit efter. Ett annat tydligt tecken på att företagskulturen 

spridit sig är citatet av Jan Wallander som Katy Thomas och Karen Harrington nämnde i 

enkäten. Myter och berättelser om företaget är två viktiga faktorer för att skapa en stark 

företagskultur. Trompenaars och Hampden-Turner (1997) beskriver att de företag som 

konstruerat en stadig bas av kultur och värdegrund på dess hemmamarknad har fördelar vid en 

internationell expansion. Multinationella företag som bevarar dess delade värderingar och 

metoder kan tillsammans finna den gemensamma definitionen från olika situationer 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 1997). Jag anser att detta är någonting som 

Handelsbanken har lyckats med då de skapat en stark företagskultur i Sverige vilket har 

underlättat vid en internationell expansion.  

 

Kunskap är en icke utbytbar resurs och värdefull för företaget att bevara (Wong et al., 2008). 

Kunskapen finns hos varje individ och kan förmedlas via kommunikation med andra 

medarbetare (Gupta & Govindarajan, 2000). Integrationer med medarbetarna skapar 
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meningsfull kommunikation vilket också ger kunskapen förutsättningar till att sprida sig inom 

organisationen (Trompenaars & Hampden-Turner, 1997). Privatrådgivarna i Storbritannien 

fick vid nyanställning introduktion om företagskulturen. Att företaget involverar personalen i 

beslut samt ger personalen möjlighet till utbildning är något som skapar en hög grad av 

delaktighet inom organisationen. Enligt Linnenluecke och Griffiths (2010) tyder detta också 

på att det finns en bra kommunikation i företaget. Förmedlingen av den tysta kunskapen 

kommer fram vid den decentraliserade organisationsstrukturen. Att hela tiden samarbeta och 

kommunicera med varandra kan uttryckas som en ”byggsten” i hela organisationen, vilket kan 

likställas med dimensionen, mänskliga resurser, som författarna Linnenluecke och Griffiths 

(2010) presenterar i deras modell på sidan 11 i uppsatsen.  

 

För att bevara och underhålla företagskulturen kan bland annat utbildningar och 

kommunikation mellan medarbetarna vara en bidragande faktor. Som tidigare nämnts är en 

fika tillsammans med kollegorna ett utmärkt exempel på att sprida kulturen vidare. Anställda 

på Handelsbanken i Sverige som under en period arbetat på Handelsbanken i Storbritannien 

kan ses som kulturbärare av att sprida viktiga budskap om företagskulturen.  

6.2 Handelsbankens motivationsfaktorer 

Dension och Mishra (1995) menar att kulturegenskapen engagemang kan skapa en stark 

tillväxt för företaget. Kulturegenskapen bidrar till ett självständigt arbete hos de anställda och 

ansvarsförmågan kan öka (Dension & Mishra 1995). Detta kan höra ihop med vad 

medarbetarna på Handelsbanken i Sverige motiveras av en stark sammanhållning och att det 

ständigt finns något nytt att lära sig av. Ett bra företagsklimat symboliseras av teamkänsla, 

involvering och belöning enligt Mahal (2009). Detta är något som bekräftats av 

respondenternas svar. Involvering, teamkänsla och belöning kommer alla tre från den 

decentraliserade organisationsstrukturen. Handelsbanken är ett företag som skapar 

möjligheter till personlig utveckling för medarbetarna. Företaget har en stark sammanhållning 

där utbildningar och samarbeten med kontor utomlands ständigt utvecklas. 

 

Det kan anses som viktigt att företaget ger utrymme till personlig utveckling och skapar en 

god motivation för att behålla personalen inom företaget. Den inre motivationen handlar om 

den anställdas egna uppsatta mål och prestation av dess handling (Osterloh & Frey, 2000). 

Handelsbanken arbetar med handlingsplaner och uppföljningar av medarbetarnas arbete. 

Intresset av att få denna vägledning var något som ansågs motiverande hos respondenterna. I 

Sverige och i Storbritannien svarade samtliga att de motiverades av den dagliga 

kundkontakten och av att få framföra en god kundservice. Detta tyder på att motivationen 

kommer från den inre drivkraften hos medarbetarna, eftersom de gärna vill utföra ett bra 

arbete och se goda resultat.  

 

Till skillnad från den inre motivationen handlar den yttre motivationen om att tillfredställa 

behoven indirekt och utifrån detta få en belöning i form av exempelvis ekonomisk ersättning 

(Osterloh & Frey 2003). Detta kan jämställas med Handelsbankens bonussystem som 

presenteras av respondenterna, det vill säga Oktogonen som tilldelar en ekonomisk ersättning 

årligen men betalas tidigast ut vid 60 års ålder. Oktogonen benämns även av privatrådgivarna 

vara en av motivationsfaktorerna och kan ses som en belöning för utförd prestation. Denna 

motivationsfaktor, i form av belöning, kan öka tillfredsställelsen hos medarbetarna menar 

Mahal (2009). Jag anser att Oktogonen är en motivationsfaktor som går i linje med en av 
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Handelsbankens grundpelare – långsiktighet. De vill säga att anställda ska stanna länge inom 

företaget och under tiden bygga långsiktiga kundrelationer. Svaren från privatrådgivarna 

bekräftar huvudkontorens svar då de angett samma motivationsfaktorer. Jag anser att svaren 

visar på att Handelsbanken motiverar sin personal väl.  

 

Motivationsfaktorerna som Handelsbanken i Storbritannien och Sverige beskriver har jag 

placerat in i modellen Företagsprofil. Företagsprofilen Inkubatorn är den profil som jag anser 

stämmer bäst in på Handelsbankens motivationsfaktorer. Dimensionen uppskattar den 

helhjärtade och inre drivkraften hos medarbetarna. Den uppskattar nya initiativ och idéer, 

vilket också kan bekräftas med respondenternas svar på motivationsfaktorer. Detta är en 

tydlig signal om att medarbetarnas syn på organisationen i båda länderna är entydiga.  
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7. Slutsats  

7.1 Studiens resultat 

Respondenterna beskriver företagskulturen med positiv en anda. Handelsbanken har under de 

senaste åren expanderat kraftigt. Trots den globala expansionen visar respondenterna sig veta 

vad Handelsbankens företagskultur står för. Jag anser att Handelsbanken i Storbritannien har 

lyckats väl med att tillämpa och bevara företagskulturen. Medarbetarna i Sverige och 

Storbritannien upplever företagskulturen på liknande beskrivande sätt. Medarbetarna 

uppskattar den decentraliserade organisationen då banker vanligtvis är mer centraliserade i 

Storbritannien. Handelsbankens företagskultur i Storbritannien har tagit efter den svenska 

fikakulturen och tillsammans kan medarbetarna byta erfarenheter med varandra, vilket 

respondenterna upplever som positivt. Jan Wallander, tidigare VD på Handelsbanken, har 

även visat sig blivit en symbol för Handelsbanken. Handelsbanken har skapat en stabil 

företagskultur på hemmaplan och på så vis bevarat den unika företagskulturen i 

Storbritannien.  

 

Handelsbanken arbetar regelbundet med att upprätthålla och bevara kunskapen om 

företagskulturen inom företaget. Genom interna utbildningar och information från bland annat 

möten håller sig medarbetarna i Sverige och i Storbritannien uppdaterade om Handelsbankens 

arbetssätt. En bidragande faktor till en stark sammanhållning och gemenskap är det 

decentraliserade organisationssystemet där kollegor får möjlighet att tillföra ny kunskap till 

företaget. Nya utmaningar och bra respons från både medarbetare och kunder har en positiv 

effekt på motivationen. Goda möjligheter till att utföra ett bra arbete i kombination med 

vägledning från chef och medarbetare motiverar de anställda i båda länderna. Resultatet ger 

kunden en god service vilket tar motivationen till en högre nivå. Genomgående skapar 

företagskulturen ett arbete med utrymme för egna beslut och öppen kommunikation. 

Oktogonen som är en unik pensionsförmån motiverar de anställda och är en yttre drivkraft.  

 

Figurbild 3, kopia. Företagsprofil     Källa: Trompenaars och Hampden-Turner, 1997 sid. 159 

Tar man dock alla motivationsfaktorer i beaktande placeras Handelsbanken i Storbritannien 

och Sverige inom dimensionen Inkubatorn. Anställda är inspirerade och engagerade i sitt 
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arbete och motivationen anses som intensiv och kommer från den inre drivkraften hos de 

anställda. (Se figur företagsbild). 

 

Sverige och Storbritannien har en god kommunikation och tätt samarbete. Det finns en 

gemensam agenda mellan Sverige och Storbritannien när det gäller kunskapsutbildningar. I 

båda länderna är kommunikation och utbildning centrala frågor som Handelsbanken proaktivt 

arbetar med.  

 

I enlighet med den teoretiska figuren, Fyra dimensioner av organisationers arbetssätt, (se 

figur nedan) har jag valt att placera Handelsbanken i båda länderna inom dimensionen 

Mänskliga resurser. Jag anser att resultatet från respondenterna visar på en tydlig 

decentraliserade organisationsstruktur där medarbetarnas förmåga att öppet uttrycka sig och 

arbeta självständigt inte är något hinder inom organisationen. Handelsbanken i båda länderna 

visar också på att möjligheten till utveckling och utbildning är god. Utifrån detta kan också 

organisationen skapa en hög kunskapsnivå och en hög kvalité. Jag anser även att 

sammanhållningen hos medarbetarna har en stor betydelse för att kunskapen inom 

organisationen sprids vidare mellan medarbetarna.  

 

Mänskliga resurser 

Resultat 

• Sammanhållning och moral 

Resurser 

• Utbildning och utveckling 

• Öppen kommunikation 

• Decentraliserad 

 

Öppna System 

Resultat 

• Tillväxt och anskaffning 

Resurser 

• Förändring 

• Flexibelt beslutstagande  

• Visionär kommunikation 

 

Interna processer 

Resultat 

• Stabilitet och kontroll 

Resurser 

• Informativt ledarskap 

• Sluten kommunikation 

• Databaserat beslutstagande 

 

Rationella mål 

Resultat 

• Produktivitet och effektivitet 

Resurser 

• Målsättning och planering 

• Kommunikation genom instruktioner 

• Centraliserad 

 

 

Figurbild 4, kopia. Fyra dimensioner av organisationers arbetssätt  Källa: Linnenluecke och Griffiths, 2010, sid. 359 

Avslutningsvis anser jag att Handelsbanken har lyckats skapa en stark företagskultur i 

Storbritannien. Värdegrunderna och arbetsformerna kan anses vara lika utifrån 

respondenternas svar. Anställda trivs och drivs av samma motivationsfaktorer. Detta har 

skapat en god kommunikation mellan länderna och skapat ett positivt synsätt på att utbyta 

kunskap medarbetare emellan. 
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7.2 Bortfallsanalys 

I undersökningen har inte respondenternas kön, ålder och yrkeserfarenhet analyserats. Detta 

på grund av att de låga antalet respondenter samt att det inte har någon större inverkan på 

studiens resultat. Antalet svarande privatrådgivare uppgick till 8 av 15 tillfrågade. Av dessa 

åtta valde endast fem personer från Storbritannien att svara på de öppna frågorna. Om 

resultatet hade blivit annorlunda om alla åtta personer i Storbritannien svarat är svårt att säga. 

Det som kan stärka resultatet i uppsatsen är att samtliga fem respondenter med stor geografisk 

spridning svarat likande på samtliga frågor. Huvudkontoret i Sverige och huvudkontoren i 

Storbritannien har även de liknande svar vilket jag anser tyder på att företagskulturen är väl 

implementerad i organisationen.   

7.3 Förslag till framtida forskning 

Studien riktar sig till privatrådgivare på Handelsbanken i Sverige och i Storbritannien samt 

huvudkontoren i Stockholm, London och Manchester. En intressant fortsatt studie är att 

undersöka ett större urval av respondenter samt inte begränsa sig till enbar privatrådgivare. Då 

Handelsbanken är ett globalt företag kan det vara intressant att undersöka företagskulturen i 

ett annat land. En annan intressant vinklig är att jämföra Handelsbankens företagskultur med 

en annan svensk banks företagskultur. Enkäten som privatrådgivarna tog del av kan utökas 

med en bredare svarsskala från den nuvarande skalan mellan ett till fem.  

7.4 Studiens bidrag 

Studien bidrar till att se hur Handelsbanken arbetar på den brittiska marknaden i jämförelse 

med hur andra banker i Storbritannien arbetar. Studien ska bidra till ett ökat intresset för att 

sprida kulturen inom företag och dess betydelse av att framföra den tillsammans med sina 

kollegor genom samarbete. Studien ska bidra till att ge företag en inblick av viktiga aspekter 

som bidrar till en ökad prestation och motivation inom ett företag. Vilka egenskaper är viktiga 

att fokusera på och vilka egenskaper ska utvecklas för att bevara en god kunskapsnivå inom 

organisationen. Studien bidrar också till en ökad förståelse hos företag av att se vikten av att 

sprida företagskulturen samt få medarbetare att arbeta inom dessa ramar. Studien kan 

intressera människor som vill arbeta i ett annat land då arbetskulturer kan skilja sig åt. Studien 

visar betydelsen av att framföra företagskulturen med sina kollegor genom goda samarbeten. 

Detta är ett intressant område för vidareforskning.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

2011-10-28 

Hej, 

 

Mitt namn är Sanna Andersson. Jag är för tillfälligt tjänstledig från Handelsbanken i 

Stockholm och skriver min magisteruppsats från Gävle Universitet. Syftet med uppsatsen är 

att undersöka hur väl Handelsbankens företagskultur är implementerad i Storbritannien.  

 

Enkäten kommer att skickas ut till 15 privatrådgivare i Storbritannien respektive i Sverige. 

Resultaten från Sverige och Storbritannien kommer sedan att jämföras. Personalavdelningen 

på huvudkontoren i respektive land kommer även få ta del av en enkät baserad på frågor kring 

företagskulturen.  

 

Jag är väldigt tacksam om du har tid och möjlighet att svara på denna enkät som tar cirka 10 

minuter att besvara. Observera att undersökningen är anonym att besvara.   

 

Ditt svar är av stor betydelse då enkäten endast tilldelats ett fåtal. Jag är tacksam om du svarar 

så snart som möjligt, dock senast onsdagen den 9:e november. 

 

Klicka på länken nedan för att besvara frågorna.  

 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=2979&mpid=efad80a09037a3b4b6e1f7285450c5bd 

 

Hör gärna av dig om du undrar över något! 

 

 

Vänliga hälsningar  

 

Sanna Andersson 
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Bilaga 2 - Frågor till privatrådgivare i Sverige 
 

1. Var god fyll i din ålder 

20-30               31-40               41-50               51-60               60 + 

 

2. Kön 

Kvinna/man 

 

3. Hur många år har du arbetat på Handelsbanken? 

1-3               4-6               7-9               10-12               12 + 

 

4. Hur definiera du företagskultur? 

 

5. Vad anser du kännetecknar Handelsbankens företagskultur? Beskriv med egna ord 

    

6. Vart på denna skala placerar du Handelsbanken 

1. Decentraliserad     5. Centraliserad 

 

7. Jag anser att Handelsbanken har en väl implementerad företagskultur?  

1. Nej, stämmer inte alls    5. Ja, stämmer helt 

 

8. Jag anser att Handelsbanken regelbundet arbetar med att nå ut med sitt budskap om 

företagskulturen? 

1. Nej, stämmer inte alls    5. Ja, stämmer helt 

 

9. Om du instämmer på föregående fråga, vilka faktorer anser du Handelsbanken använder sig 

av för att nå ut med den informationen till anställda? (Internet, utbildningar etc.) 
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10. Beskriv vad som motiverar dig i ditt dagliga arbete? 

 

11. Jag anser att Handelsbanken motiverar sina anställda?  

1. Nej, stämmer inte alls    5. Ja, stämmer helt 

 

12. Om det finns en god motivation, vilka faktorer anser du Handelsbanken använder sig av? 

(Förmåner, bonussystem etc.) 

  

13. Jag anser att Handelsbanken arbetar för en god teamkänsla.  

1. Nej, stämmer inte alls    5. Ja, stämmer helt 

 

14. Jag anser att Handelsbankens arbetssätt stämmer väl överens med mina förväntningar.   

1. Nej, stämmer inte alls    5. Ja, stämmer helt 

 

15. Jag anser att Handelsbankens företagskultur även är väl implementerad utomlands. 

1. Nej, stämmer inte alls    5. Ja, stämmer helt 
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Bilaga 3 - Frågor till privatrådgivare i Storbritannien 
 
1. Please declare your age  

     20-30               31-40                 41-50                51-60                60 +   

2. Gender  

Female/Male 

 

3. For how many years have you worked at Handelsbanken? 

1-3               4-6               7-9               10-12               12+   

4. Where in the UK are you situated? 

 

5. Why did you choose Handelsbanken as your place of work?  

 

6. How would you in your own words define organizational culture? 

 

7. With three words please describe Handelsbankens organizational culture? 

 

8. From an organizational structure, where on a scale of 1-5 would you place Handelsbanken? 

1. Decentralized     5. Centralized  

 

9. In your opinion, how well is Handelsbankens organizational culture implemented in the 

organisation? Please mark on a scale of 1-5. 

1. Not enough      5. Very good 

 

10. When you started working at Handelsbanken did you receive information about the 

company, about Handelsbankens company guidelines, corporate values and keystones? 

 

11. How often are you informed about the organizational culture and the “ways of working” 

at Handelsbanken? 
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12. What info channels are used to relay information about organizational culture to 

employees? 

 

13. What motivates you in your daily work? 

 

14. Please mark on scale from 1-5 how well Handelsbanken motivates employees? 

1. Not enough      5. Very well 

       

15. If Handelsbanken motivates you well, in your opinion what’s the greatest factor of 

motivation? 

   

16. On what level would you say Handelsbanken is implementing a good teamwork spirit? 

Please mark on a scale of 1-5. 

1. Low focus      5. High focus 

 

17. What is your contribution to the organizational culture? Please mark on a scale of 1-5. 

1. Not at all        5. Very much 

      

18. In your opinion, what are the key factors that contribute to organizational culture? 

 

19. Is Handelsbankens way of working corresponding with your expectations? Please mark on 

a scale of 1-5. 

1. Disagree       5. Agree 

 

20. Do you believe that Handelsbankens organizational culture is implemented in similar 

ways in other countries? Please mark on a scale of 1-5. 

1. Not at all     5. Very much 
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Bilaga 4 - Frågor till huvudkontoret i Sverige 
 

1. Hur skulle du beskriva Handelsbankens företagskultur? 

 

2. Företagskulturen anses viktig enligt många forskare, hur arbetar man på Handelsbanken för 

att nå ut med sitt budskap om företagskulturen till personalen? (utbildningar, via intranät etc.)  

 

3. Hur arbetar man för att motiverar personalen på Handelsbanken? Vilka incitament anser du 

Handelsbanken använder sig av? (finansiella medel, förmåner etc.) 

 

4. Vad anser du att det finns för fördelar respektive nackdelar med att sända en anställd på 

arbetsuppdrag utomlands?   

 

5. Vilka andra konkreta aktiviteter från huvudkontoret arbetar man med för att transferera 

kunskap/kultur till nya marknader? 

 

6. Anser du att det finns landsspecifika skillnader som kan hindra implementeringen av 

Handelsbankens värderingar?  

 

Bilaga 5 - Frågor till huvudkontoren i Storbritannien 
 

1. How would you define Handelsbankens organizational culture? 

 

2. How does Handelsbanken in the UK relay information about the importance of 

organizational culture to the employees?  

 

3. Are employees informed about Handelsbankens Organizational culture? If so, which info 

channels are being used? 

 

4. According to research organizational culture is important. How does Handelsbanken in the 

UK motivate the employees and what are the incentives? (Benefits, bonus scheme etc)  

 

5. In your opinion, what are the positive and negative factors by allowing employees to work 

abroad for a limited time? 
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6. As Handelsbanken is rapidly expanding in the UK, does Handelsbanken in Britain have 

frequent contact with Handelsbanken in Sweden to get help and work tools needed to 

implement and reinforce Handelsbankens corporate culture? 

 

7. Do you believe that barriers could have an impact on the company values within the 

organisation? If so, please mention what kind of barriers (i.e. cultural)?  What are the positive 

and negative consequences? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


