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Sammanfattning  

Banksektorn internationaliseras och allt fler banker etablerar verksamhet på marknader i flera 

länder. Handelsbanken expanderar i Storbritannien och blir större vad gäller såväl kunder som 

kontor. Denna studie undersöker hur representanter på Handelsbanken uppfattar 

Handelsbankens organisationskultur på den brittiska marknaden samt om den nya marknaden 

har inverkan på bankens ursprungliga organisationskultur och struktur. Studien är av vikt 

eftersom företags utlandsetablering har pågått i över 100 år och kunskapen om vad som 

händer med företags kultur och struktur är begränsad. 

 

Teorier som tas upp för att diskutera Handelsbankens organisationskultur, ledarskap och 

struktur är dels fyra organisationskulturer, även kulturteori diskuteras för att även få en 

relativt kritisk bild av möjligheter att designa kultur. 

 

Det empiriska underlaget består av information hämtad direkt från Handelsbanken, litteratur 

om bankers organisering samt relaterade tidningsartiklar. För att besvara frågeställningarna 

har semistrukturerade intervjuer genomförts med två anställa på Handelsbanken i London.  

 

Resultatet visar att Handelsbanken är en starkt decentraliserad organisation, men att bankens 

organisering inte är så utmärkande på den brittiska marknaden eftersom även de brittiska 

bankerna i större utsträckning går mot en allt mer decentraliserad organisering. 

Handelsbankens organisationskultur har inte påverkats i någon större utsträckning av 

utlandsetablering. Respondenterna menar att organisationskulturen är stark, de behåller sin 

starka decentralisering och anställer endast medarbetare som är villiga att anamma bankens 

kultur.  

 

 

 

Nyckelord  

Decentralisering, Handelsbanken, internationalisering, organisationskultur, svenskt ledarskap 

. 



 
 

 
 

Innehållsförteckning 

1.Inledning     1 
  1.1 Syfte och frågeställning    2 

    1.2 Disposition     2 

      1.3 Avgränsningar     3 

2. Teori och tidigare forskning    4 

  2.1 Organisationskultur och ledarskap   4 

    2.2 Svensk organisering och ledarskap   7 

3. Metod och data     9 

 3.1 Litteratursökning     10 

   3.2 Datainsamling     11 

    3.3 Analysmetod     12 

      3.4 Begränsningar     13 

4. Empiri/Resultat     13 

  4.1 Banksektorns internationalisering baserat på tidigare forskning                

och media      14 

    4.2 Handelsbankens historia, struktur och kultur  15 

      4.3 Handelsbankens etablering i Storbritannien  17 

        4.4 Mottagandet på den brittiska marknaden baserat på                  

intervjuer      19 

5. Diskussion och analys    23 
  5.1 Organisationskultur och struktur   24 

    5.2 Ledarskap     26 

      5.3 Förslag till framtida forskning   27 

6. Litteraturförteckning    29 

7. Bilagor      33 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

Ökad globalisering och internationalisering fortgår där företag expanderar geografiskt med 

följd att olika organisationer konkurrerar på samma marknader över världen. Ledarskap, 

organisationsstruktur och organisationskultur skiljer sig åt såväl mellan företag liksom mellan 

olika länder. Med anledning av den tilltagande företagsexpansionen världen över medför detta 

integrering av olika typer av organisationskulturer (Movitz och Sandberg, 2011; Hiltrop, 

1991). Visserligen kan det finnas likheter i organisationskulturen mellan organisationer, men 

det finns också skillnader. Att bibehålla sin organisationskultur och struktur över 

landsgränserna kan vara en utmaning eftersom ett företags kultur och 

organisationsuppbyggnad skiljer sig åt i olika länder. Många svenska företag expanderar 

utomlands och svenskt ledarskap har traditionellt skiljt sig från många andra länders syn på 

ledarskap (Movitz och Sandberg, 2011).   

 

Denna studie undersöker hur representanter för Handelsbanken uppfattar bankens 

organisationskultur på den brittiska marknaden samt om bankens ursprungliga kultur och 

struktur påverkas vid etablering på den nya marknaden. Studien är av vikt då företag har 

etablerat sig utomlands i över 100 år och det finns fortfarande begränsad kunskap om vad som 

händer med kultur och struktur vid utlandsetablering. 

 

Handelsbanken arbetar ständigt på att bibehålla sin organisationskultur genom klara mål och 

tydliga visioner som alla medarbetare på banken ska ha förståelse och förtroende för (Svenska 

Handelsbanken AB, 2010). Detta gäller såväl i Sverige liksom i Storbritannien. På den 

svenska marknaden har banken präglats av stark decentralisering och ledarskapet vilar snarare 

på mål och visioner än att delegera ut specifika arbetsuppgifter (ibid.). Handelsbanken var 

tidiga med att decentralisera sin organisering, vilket skedde redan på 60-talet. Studien 

fokuserar på att undersöka hur Handelsbankens organisationssätt mottagits i Storbritannien 

vars marknad har dominerats av banker med mer centraliserade organisationsstrukturer.  

 

En grundtanke i den här studien är att ledarskap, organisationskultur och -struktur kan  
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påverka företags expandering utomlands eftersom etablering på en marknad som traditionellt  

haft en annan kultur skulle kunna påverka företagets legitimitet på den nya marknaden. Om 

dessa begrepp tillämpas på olika marknader med separata organisationskulturer är det 

följaktligen intressant att undersöka om anpassning sker eller om företag behåller sin 

organisationskultur över gränserna.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur Handelsbankens organisationskultur uppfattas 

av representanter inom företaget på en marknad där banker traditionellt har haft en annan 

kultur. För att ta reda på detta har fokus lagts vid att undersöka Handelsbankens 

organisationskultur, ledarskap och struktur samt om Handelsbanken behåller sin 

organisationskultur på den brittiska marknaden eller om de anpassar sin kultur.  

 

Frågor som undersöks är:  

 

Hur uppfattar representanter på Handelsbanken i Storbritannien att bankens organisering 

skiljer sig från andra brittiska bankers organisering, det vill säga är Handelsbanken 

mer decentraliserad än andra banker i Storbritannien?  

 

Behåller Handelsbanken sin organisationskultur på den brittiska marknaden?  

 
1.2 Disposition 
 

Studien fortsätter med att diskutera de avgränsningar som gjorts, varför dessa gjorts samt vad 

det kan ha för inverkan på resultatet.  

 

I kapitel två presenteras organisationskultur som begrepp och teori utifrån Deal och Kennedys  

(1982) teori om organisationskulturens inverkan på företag. I kapitlet diskuteras även svensk 

organisering och ledarskap då Handelsbanken har svenskt ursprung samt Alvessons (2001) 

teorier om organisationskultur.  

 

Kapitel tre presenterar metod och data och tar upp studiens tillvägagångssätt, begränsningar 

samt vilken datainsamling och analys som gjorts för att besvara frågeställningarna.  
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Kapitel fyra presenterar empiri och resultat. Detta presenteras och diskuteras i fyra steg för att 

klargöra tre olika aspekter av fenomenet organisationskultur, ledarskap och struktur. Först 

diskuteras banksektorns internationalisering baserat på tidigare forskning och media. Därefter 

presenteras Handelsbanken, dess historia, struktur och kultur, följt av diskussion om 

expansionen i Storbritannien. Fjärde avsnittet diskuterar vidare representanterns och kunders 

mottagande av Handelsbanken baserat på intervjuer.  

 

I kapitel fem görs en slutdiskussion och analys i tre delar där den första delen diskuterar 

organisationskultur och struktur, den andra ledarskap och den tredje förslag till framtida 

forskning.  

1.3 Avgränsningar 

Fokus ligger på att undersöka representanter på Handelsbanken, deras uppfattning och utgå 

ifrån deras synvinkel. Följaktligen har ingen hänsyn tagits till kontorsmedarbetare på andra 

banker i Storbritannien. Kundernas syn på Handelsbanken i Storbritannien kommer heller inte 

att behandlas. Detta då fokus är att undersöka bankens egen syn på sin ställning på marknaden 

samt hur man internt arbetar för att skapa förtroende, vilket i förlängningen kan möjliggöra 

ytterligare expansion. När framgångar beskrivs innebär det i detta fall att banken fortsatt 

utökar både antal kontor och kundklientel med uppvisande av vinst. 

 

Studien fokuserar inte på att jämföra Handelsbankens etablering i Sverige och Storbritannien 

utan fokuserar på deras etablering på den brittiska marknaden. Dock görs jämförelser mellan 

den svenska och brittiska marknaden vad gäller ledarskap och struktur för att klargöra varför 

det är intressant att undersöka den brittiska marknaden. Konceptet har fungerat i Sverige där 

banken anser sig ha ett förtroende från många kunder och anställda vilket gör att de kan utöka 

sin verksamhet i såväl Sverige som Storbritannien (Svenska Handelsbanken AB, 2010). 

Jämförelse med Sverige har gjorts i vissa beskrivningar för att just understryka skillnaden för 

banken att få förtroende på en marknad där decentraliserade företag är vanliga (svenska 

marknaden) och en där detta anses ovanligare (brittiska marknaden).  
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel diskuteras organisationskultur och ledarskap, dels som begrepp men även 

utifrån Deal och Kennedys (1982) teori om att stark organisationskultur är positivt för företag. 

Teorin är av vikt för studien eftersom  Handelsbanken värnar om och tror på en stark 

organisationskultur . Vidare presenteras deras modell om organisationskultur samt diskussion 

om vilken typ i modellen som passar bäst in på Handelsbankens organisationskultur. Därefter 

diskuteras vilka kopplingar som dras mellan begreppen och idén om specifikt svenskt 

ledarskap, organisationskultur och ledarskap. 

2.1 Organisationskultur och ledarskap 

 

Organisationskultur är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd, vilket kan vara alltifrån 

klädkoder till gemensamma företagsmål (Bang, 1999). Begreppet används i den här studien 

med betoning på normer och värderingar (Carlsson, 1990; Bang, 1999). Bang (1999; s. 22) 

diskuterar organisationskultur utifrån ett sociologiskt perspektiv: ”De verklighets-

uppfattningar, värderingar och normer som gäller inom en given grupp”. Detta perspektiv har 

kommit att genomsyra beskrivningar och förklaringar i diskussionerna kring 

organisationskultur i denna studie och hur Handelsbankens organisationskultur påverkar 

förtroendet för intressenterna på den brittiska arbetsmarknaden. Gemensamt för olika 

begreppstolkningar är att de som rör sig inom organisationskulturen antas ha samma 

värderingar och för sig likvärdigt inom organisationen.  

 

Det finns idéer om att vissa företagskulturer är bättre än andra och att det är positivt för 

företag att ha en stark organisationskultur. Deal och Kennedy (1982) anser att 

organisationskulturer gynnar företag och behandlar organisationskultur med fokus på 

samstämmighet och överenskommelse inom organisationen. Här kan en jämförelse göras med 

Barnard (2009) som även han diskuterar samarbete och samstämmighet mellan individer 

inom organisationer. Han lägger dock fokus på individens begränsade handlingsutrymme och 

menar att det är begränsningarna som tvingar fram samarbete på företag för att överkomma 

dessa. Vidare menar han att företag är en form av samarbete mellan individer som har ett 
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gemensamt mål och delade visioner. Deal och Kennedy (1982) understryker dock hur 

fullständig samstämmighet, det vill säga stark kultur, är en utopi och att medlemmarna i 

organisationen skapar organisationskultur genom delade värderingar och mål. Deal och 

Kennedy (1982) har utvecklat en modell vilken innefattar fyra olika ideala organisationstyper 

(figur 1). Modellen är uppdelad på hur snabbt organisationen får gensvar samt eventuell 

belöning från omgivningen och vilken risknivå de anses ha, där fyra olika positioner kan 

erhållas.  

 

 

Figur 1. Deal och Kennedys kulturmodell som innefattar fyra 

olika ideala organisationstyper (Deal och Kennedy, 1982). 

 
               Låg risk             Hög risk 

Feedback och 

belöning 

      Snabb 1. Arbeta hårt, satsa mycket 2. Machokultur 

      Långsam 3. Processkultur 4. Spela med företaget 

 

 

Den första kulturtypen innebär att företaget är ett lågriskföretag som arbetar hårt, satsar 

mycket och får snabb feedback och belöning för sitt arbete (Deal och Kennedy, 1982).  Denna 

typ av organisationskultur finner man till exempel ofta inom restaurangbranschen (ibid.).  

 

Deal och Kennedy (1982) kallar den andra typen av företagskultur för machokulturen, vilken 

innebär att företaget arbetar med högt risktagande och får snabb feedback och belöning men 

där linjen mellan att lyckas och att misslyckas är liten. Detta kan ses som vanligt 

förekommande bland enskilda individer inom exempelvis finansbranschen (ibid.).  

 

Den tredje organisationskulturen är processkultur vilken präglas av ett lägre risktagande i 

kombination med långsam respons från omgivningen (Deal och Kennedy, 1982). Denna 

utmärks av trög etablering och fokus på säkerhet och framtiden. Exempel på organisationer 

som ofta har denna typ av organisationskultur är banker (ibid.). Här passar Handelsbankens 
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kultur in väl då de just arbetar med lågt risktagande med vanligtvis långsam respons från 

omgivningen. Här gäller det alltså att företag har råd och möjlighet att invänta denna respons 

och vinst.  

 

I den fjärde företagskulturen som ingår i modellen tar företaget stora risker medan responsen 

och eventuell belöning från omgivningen kommer långt senare (Deal och Kennedy, 1982). 

Inom detta område krävs vanligen någon form av expertis, exempelvis då ett oljebolag skall 

in på en ny marknad (ibid.).  

 

Liksom Deal och Kennedy (1982) poängterar kan det dock vara problematisk att beskriva 

olika företags kultur med endast en av dessa organisationstyper, då de flesta företag präglas 

av flera av dessa kulturtyper. Det är svårt att särskilja på svenska bankers kultur och brittiska 

bankers kultur med hjälp av denna modell då modellen visar mer övergripande vad som 

generellt gäller för banker oavsett marknad. Modellen visar dock hur banker är exempel på en 

särskilt organisationstyp, men det finns skillnader även inom denna organisationstyp eftersom 

bankkultur i Storbritannien skiljer sig från den svenska. 

 

Något som dock är relevant att diskutera och problematisera, vilket kan kopplas till Deal och 

Kennedys (1982) modell, är synen på ledarskap, skillnader hur denna utövas mellan såväl 

nationer som företag.  Begreppet ledarskap är centralt då detta anses vara förknippat med 

organisationskultur och decentralisering samt kan ha inflytande över mål och visioner 

(Alvesson, 2001). Det har även en direkt påverkan på de anställdas beteenden, vilka kan 

utgöra delar av ett företags organisationskultur (ibid.). Organisationskulturer är bland annat 

inflätade i olika samhälleliga kulturer, vilket innebär olika nivåer såsom globala-, nationella-, 

regionala- och lokala-, men även branschmässiga- och yrkesspecifika kulturer (ibid.). 

 

Alvesson (2001) ger en relativt kritisk bild av möjligheter att designa kultur och i vilken 

utsträckning det är möjligt att ha samma kultur inom en hel organisation. Han menar att 

organisationskultur och ledarskap är en social komplex process och måste förstås i 

förhållande till sin kontext. Organisationskultur och ledarskap är föränderligt och heterogent, 

vilket innebär att de inte kan ses som något bestående (ibid.). Individer och grupper i olika 

sammanhang behöver olika typer av ledarskap (ibid.). Alvesson (2001) menar vidare att likväl 

som ledarskap kan styra organisationskulturen på ett företag så kan en redan existerande 

organisationskultur påverka ledarskapet eftersom en ledare som kommer till en redan 
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etablerad organisationskultur måste anpassa sitt ledarskap för att få förtroende från 

medarbetarna. För att göra en koppling till valt studieobjekt så stämmer detta inte in på 

Handelsbankens tro på sin kultur. Banken har en oföränderlig designad kultur som den tror 

starkt på och som den menar gynnar relationen till kunder och anställda (intervju 1 och 2). 

Handelsbanken försöker upprätthålla en oföränderlig organisationskultur och gör inga 

anpassningar vad gäller varken ledarskap eller kultur (ibid.). Istället tror man att en bestående 

organisationskultur skapar förtroende och gynnar företaget, men frågan är om det är möjligt 

på en ny marknad (ibid.). 

 

Även om Alvesson (2001) är kritisk till möjligheten att designa och styra med kultur menar 

han att en del företag försöker styra sina medarbetare genom företagskultur och visioner. 

Många företag vill att arbetstagarna har gemensamma föreställningar, vilket gäller såväl 

internt som externt (ibid.). Det räcker inte att bara få medlemmarna att bete sig på ett visst sätt 

utan de måste även ha samma idéer och visioner inom företaget (ibid.). Anställda bör känna 

att de är en del av företaget och ha en känsla för organisationen som helhet för att visa på en 

stark sammanhållning och locka förtroende utåt (ibid.). För att jämföra med Handelsbankens 

organisationskultur och etablering utomlands gör banken försök att skapa en stark 

organisationskultur både externt och internt vilket ska visa på stark sammanhållning och 

förtroende för kunder och anställda. Detta ska visa på bankens nödvändighet på den brittiska 

marknaden.   

2.2 Svensk organisering och ledarskap 

Ledarskap, kultur och decentralisering är interrelaterade aspekter av organisering. 

Decentraliserade organisationer är de där auktoritet är delegerat, vilket utgör en aspekt av 

struktur. Detta får följder för ledarskapet och åtföljs av viss kultur.  Ledarskap och graden av 

decentralisering kan anses relaterade till varandra då ledarskap utövas på olika sätt beroende 

på företags organisationskultur och organisationsuppbyggnad (Movitz och Sandberg, 2011; 

Hofstede, 1980; Birkinshaw, 2002). Organisationer är olika uppbyggda där en del har starkare 

central styrning och andra har en mer decentraliserad struktur. Decentraliserade företag 

arbetar i högre utsträckning med delegering av arbetsuppgifter, större initiativtagande från 

arbetstagarna och snabbare beslutsprocesser (Södergren, 1992).  

 

Södergren (1992) beskriver i sin avhandling mer ingående decentralisering, utifrån en 

empiriskt grundad modell. Den grundar sig på hur medarbetarna på företaget dels uppfattar 
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begreppet men även hur de handlat när ett företag gått mot en utökad decentralisering. Hon tar 

upp nio komponenter som hon menar kan användas som en samlingsdefinition av 

decentralisering: ”Uppdelning (1) i mindre organisatoriska helheter (2), utifrån en marknad 

(3), med resultatansvar (4), och tvärfunktionellt verksamhetsansvar (5). Decentraliseringen 

åtföljs även betydande delegering (6), och villkoras mot uppfyllandet av överenskomna mål 

(målstyrning tillämpas) (7). Decentralisering åtföljs också av färre hierarkiska nivåer (8) och 

intern avreglering (9).” (s. 60) och menar vidare att ” En djupare tolkning av ett sådant 

decentraliserande skeende är att det innebär en "verksamhetsorientering", dvs. en prioritering 

av resurs- och kunskapsuppbyggnad på operativ verksamhetsnivå, ofta med motsvarande 

neddragningar på högre hierarkiska nivåer och specialistnivåer” (Södergren, 1992 s. 60). 

Detta stämmer bra in på Handelsbankens organisation eftersom den har få hierarkiska nivåer, 

beslut delegeras ofta ut på kontoren som har en stark egen ställning, vilket skulle kunna 

jämföras med vad Södergren (1992) här beskriver som en mindre organisatorisk enhet.  

 

Det finns även idéer om svenskt ledarskap och kultur som skiljer sig från typisk brittiskt 

ledarskap och kultur. Movitz och Sandberg (2011) skriver om den svenska modellen som 

enligt tidigare forskning anses karaktäriseras av faktorer såsom: förändringar och förnyelser, 

samstämmighet och öppna dialoger, självständiga arbetsgrupper samt ledarskap baserat på 

värderingar. Organisationsstrukturen är ofta platt med hög grad av decentralisering (Movitz 

och Sandberg, 2011.). Ledarskap präglas av värderingar och visioner snarare än order och 

fokus ligger på den egna individen och varje individs ansvar och influerande på företaget 

(ibid.). Vid beslutsfattande är det viktigt att samstämmighet råder snarare än att konflikter 

leder fram till en slutsats (ibid.). Handelsbanken präglas av bredare svenskt ledarskap än 

många brittiska banker och skiljer sig därför från typiskt brittiskt ledarskap (intervju 1och 2, 

Mål och Medel). Till exempel är Handelsbanken starkt decentraliserad och grundar 

beslutfattande på normer och värderingar i större utsträckning (ibid.). 

 

80-talet präglades av ökat fokus på ledarskap och organisationskultur och man tonade ned 

många delar av den svenska modellen såsom till exempel intressekonflikter, maktresurser och 

konkreta beslut (Movitz och Sandberg, 2011). Ledarskap och organisering problematiserades 

och ifrågasattes och fokus sattes på företagens effektivitet vilken skulle öka i takt med att man 

utvecklade individuellt ledarskap och nationell- och organisationskultur var för sig (Deal och 

Kennedy, 1982). Man kom att uppmärksamma fördelar med ledarskap i form av visioner och 

idéer, snarare än hög grad av kontroll som tidigare förekommit (och än idag gäller till stora 
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delar i flera länder) (ibid.). Här hade Handelsbanken ett försprång på den svenska marknaden 

eftersom banken vid denna tid hade fokuserat på och värderat organisationskultur i 20 år. 

 

På den svenska marknaden ansågs att starkare organisationskultur skulle bidra till mer 

hängivna och engagerade medarbetare vilket i sin tur skulle bidra till ökade framgångar för 

företagen (Alvesson, 2001) Det svenska ledarskapet ansågs vara mer humant och effektivt, 

vilket medförde en skillnad på arbetsmarknaden i Sverige i jämförelse med många andra 

länder (ibid.).  Ett exempel är Storbritannien där det brittiska ledarskapet var mer byråkratiskt 

(Birkinshaw, 2002; Hofstede, 1980).  På en skala som visar grad av centralisering och 

decentralisering skulle man alltså kunna säga att Sverige placerar sig långt åt det 

decentraliserade hållet på skalan medan Storbritannien är mer centraliserad och därför 

placerar sig längre ut på den andra änden av skalan. 

 

Något som idag präglar svenskt ledarskap och dess företag är decentraliserade organisationer 

med delegerade arbetsuppgifter och beslutsfattande på lägre nivåer (Movitz och Sandberg, 

2011). Snarare än order delegeras arbetstagarna vanligen stort individuellt ansvar och 

inflytande över beslut och arbetssätt (ibid.). Handelsbanken är, liksom många andra svenska 

organisationer, exempel på ett platt företag med få chefsnivåer (intervju 1 och 2; Mål och 

Medel). Ledarskap baseras på värderingar och samtal i större utsräckning än på hierarki och 

status (ibid.). Varje enskild individ ska ha inflytande i organisationen då arbetsuppgifter och 

beslutsfattande delegeras ut i organisationen (ibid.). Dock kan man diskutera hur mycket 

inflytande arbetstagarna faktiskt har då organisationskulturen är så stark att den får individer 

att bete sig på ett visst sätt och anpassa sina beslut efter vad organisationen anser passa dess 

kultur och sätt att arbeta. 

3. Metod och data 

Studien utgår från en kvalitativ ansats, det har gjorts empiriska undersökningar där två 

semistrukturerade intervjuer utförts med två anställda på Handelsbanken. Därefter har 

respondenternas erfarenheter och subjektiva uppfattning om verkligheten tolkats. Tidigare 

forskning, tidningsartiklar samt litteratur har används för att samla in bakgrundsfakta. Även 
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tillgång till Handelsbankens handbok ”Mål och Medel” har funnits vilket gett en djupare 

förståelse för bankens grundtankar och mål. 

 

3.1 Litteratursökning 

 

För att få en uppfattning om ämnet började datainsamlingen i form av tidigare forskning om 

bankers decentralisering och internationalisering samt organisationskultur och ledarskap över 

gränserna. Tidigare forskning om bankers internationalisering i Europa har använts för att 

skapa en uppfattning om hur banker expanderar utomlands och eventuella konsekvenser som 

kan uppstå. För att vidare diskutera ledarskap har tidigare forskning om dessa i den 

europeiska banksektorn använts.  

 

För att ta reda på bakgrundsfakta om den brittiska arbetsmarknaden och banksektorn samt 

dess grad av centralisering har litteratur och tidigare forskning använts. Därefter har en 

empirisk undersökning i form av intervjuer gjorts varefter teorier har använts för att 

sammanfatta eventuella mönster, vilket innebär att studien utgår från en induktiv ansats 

(Andersen, 1994).  

 

Även brittiska tidningsartiklar om Handelsbankens etablering utomlands har använts i syfte 

att få en bild av hur etableringen mottagits i Storbritannien. Flera artiklar har gåtts igenom för 

att få en mer generell uppfattning om bankens mottagande på marknaden. Först har artiklar 

om Handelsbankens mottagande och expandering på den brittiska marknaden eftersökts för 

att sedan söka efter kritiska artiklar riktade mot Handelsbanken i Storbritannien. Ingen 

specifik kritik hittades, vilket ökade behovet att försöka finna eventuella brister vid egen 

forskning genom intervjuer. Tidningsartiklar och tidigare forskning om bankers expandering i 

utlandet och Handelsbanken generellt har alltså i huvudsak använts till att ge idéer till vad 

som kan vara intressant att undersöka djupare i kommande intervjuer samt vad som kan 

ifrågasättas.  

 

Tillgång till intern information, såsom Handelsbankens handbok ”Mål och Medel”, har givit 

information om bankens mål och visioner. Detta har givit en förståelse för bankens ledarskap, 
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struktur och organisationskultur för att sedan kunna övergå till att besvara frågeställningarna 

och nå en mer djupgående inblick i Handelsbankens sätt att arbeta i Storbritannien.  

 

3.2 Datainsamling 

 
Denna studie är en kvalitativ studie och utgår från två anställdas uppfattningar om 

Handelsbankens kultur och struktur vilket har undersökts och tolkats. Enligt Bryman (2002) 

innebär kvalitativ forskning att man fokuserar på ord (snarare än på siffror) samt på 

informantens sätt att se på sin sociala verklighet.  

 

För att få en bild av medarbetarnas upplevelser om hur det är att arbeta för en decentraliserad 

organisation i Storbritannien har två intervjuer genomförts med högt uppsatta medarbetare i 

London. Fokus har även riktats på hur Handelsbanksmodellen, det vill säga bankens 

ledarskap, organisationskultur och struktur mottagits. Urvalet av respondenter gjordes genom 

ett målstyrt urval, vilket innbär att urvalet inte är slumpmässigt utan respondenterna har 

relevans för  syfte och frågeställning (Bryman, 2002). Delvis har  urvalet även utgjorts av ett 

så kallat kedjeurval, vilket innebär att man finner urvalet genom en kedja (Bryman, 2002). I 

detta fall blev intervjuaren blev introducerad för den första respondenten i London genom 

kontakter från Handelsbankens huvudkontor i Sverige. Den första informanten var en svensk 

högt uppsatt anställd på huvudkontoret i London. Denne introducerade vidare den andre 

informanten som var engelsman och även han anställd på huvudkontret i London. Intervjun 

med den engelske medarbetaren anordnades två dagar efter första intervjutillfället. 

Respondenterna utgör organisatoriska informanter och bidrar med kunskap om banken 

generellt, det har alltså inte varit intressant att intervjua just dessa två respondenter.  

 

Enligt Bryman (2002) är det för kvalitativa intervjuer viktigt att noggrant välja ut en relevant 

intervjuplats då intervjuaren måste ta hänsyn till informanternas beteenden i förhållande till 

den plats där intervjun utförts. Av den anledningen har intervjuerna utförts på repondenternas 

arbetsplats, det vill säga huvudkontoret i London. Intervjuerna tog 40 minuter vardera och 

utfördes på kontoret under dagtid när kontoret var öppet. Det gavs möjlighet till en 

rundvisning på kontoret och gav en inblick i kontorets verksamhet och hur medarbetarna 

arbetar.  
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Innan intervjutillfället förbereddes en intervjuguide (se bilaga 1), och respondenterna delgavs 

uppsatsens syfte samt en kort sammanfattning av vad intervjun skulle behandla. Detta för att 

de skulle kunna förbereda om det var något specifikt de ville uppmärksamma. Intervjuguiden 

har delats upp i olika teman med semistrukturerade frågor under varje tema (Kvale, 1997). 

Kvale (1997) menar att forskningsintervjun är ett vardagligt samtal, men att intervjuaren är 

den som styr samtalet genom att det har en struktur och ett syfte som intervjuaren ändå har 

kontroll över. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor har möjliggjort för följdfrågor 

som kan uppkomma om researchen inte varit tillräcklig eller om respondenten bör utveckla 

något svar (Sveningsson, M. Lövheim, M. och Bergquist, M, 2003).  

 

Bryman (2002) menar vidare att det är viktigt att lägga märke till detaljer då detta kan påverka 

respondentens beteende och värderingar i sammanhanget, därför gjordes noggranna 

anteckningar under båda intervjuerna vilka renskrevs direkt efter intervjutillfällena.  

 

3.3 Analysmetod 

Efter intervjutillfällena och renskrivningen av anteckningarna  gjordes en gemensam 

sammanställning av intervjuerna genom att hitta nyckelord och gemensamma faktorer inom 

varje tema. Intervjusvaren analyserades genom att undersöka vad respondenterna svarat 

gällande olika teman och genom att analysera likheter och meningsskiljaktigheter mellan 

respondenterna. Anteckningarna gicks igenom med hjälp av strykpenna för att understryka 

ord och meningar som hade betydelse för respondenterna  inom varje tema. Viktiga ord och 

meningar skrevs vid sidan av varje fråga för att tydliggöra eventuella likheter och olikheter i 

svaren.  Dessa har sedan analyserats med valda teorier. 

 

För att vidare få en uppfattning om och kunna tolka hur Handelsbankens organisering skiljer 

sig från andra banker i Storbritannien har forskning och tidningsartiklar jämförts och 

analyserats med hjälp av intervjusvaren. Efter att ha sammanställt intervjumaterialet har 

teorier använts för att tolka resultatet. Teorierna handlar om ledarskap och organisationskultur 

eftersom förkunskaperna anade eventuella skillnader mellan Handelsbanken och de brittiska 

bankerna.  
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3.4 Begränsningar 

Att endast två högre uppsatta medarbetare på Handelsbanken har intervjuats kan ge ett 

slumpmässigt resultat eftersom deras synsätt är det som grundar resultatet för hela banken. 

Det kunde vara intressant att få in övriga medarbetares syn på bankens organisering. 

Eventuellt hade brister uppkommit gällande hur banken vill jobba för att få sina anställda att 

få förtroende för banken. De två högt uppsatta respondenterna har dock tillgång till mycket 

information om hela banken och de anställda. Respondenterna kom att bli informanter för 

övriga anställda och tillsammans med litteratur så har resultatet ansetts som tillräckligt för att 

kunna se ett samband och sammanställa ett resultat.  

 

Att själv ha arbetat i banken kan ha lett till att många aspekter kan anses som självklara när 

det gäller organiseringen och företagsvisioner. Detta har försökts att undvikas genom att ställa 

öppna semi-strukturerade intervjufrågor, vilket ger respondenten frihet att tolka frågan och ta 

upp det som denne anser vara viktigt (Svenningsson et al., 2003).  

 

Att använda enskilda tidningsartiklar kan öka risken för slumpmässigt resultat eftersom dessa 

inte återspeglar den allmänna bilden av Handelsbanken i Storbritannien. När kontext saknas  

kan information förvrängas vilket även gör att det är svårt att ha som huvudkälla. 

4. Empiri/Resultat 

I detta kapitel beskrivs resultatet i fyra steg för att klargöra tre aspekter av fenomenet 

organisering: organisationskultur, ledarskap och struktur. Detta görs för att diskutera att olika 

typer av organisering, som utgörs av organisationskultur, ledarskap och struktur, är olika 

vanliga i olika länder.  

 

I första steget diskuteras banksektorns internationalisering baserat på tidigare forskning och 

media. Därefter presenteras Handelsbankens historia samt kultur och struktur för att vidare 

diskutera bankens expansion i Storbritannien och om Handelsbanken behållit sin 

organisationskultur på den brittiska marknaden. I fjärde steget presenteras hur Handelsbanken 

mottagits av anställda och kunder på den brittiska marknaden.  
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4.1 Banksektorns internationalisering baserat på 

tidigare forskning och media 

På 80- och 90-talet kunde man se tydliga förändringar i den europeiska banksektorn (Goddard 

et al, 2007). Europeiska banker expanderade i allt större utsträckning över nationsgränserna 

och man kan se en ökad integration under de senaste 25 åren (ibid.). Det nya målet för den 

Europeiska kommissionen blev att på lång sikt ge full frihet till service över gränserna inom 

Europa (Hiltrop, 1991). Det blev viktigare med en enad europeisk union och en, bland många 

andra, viktig faktor som skulle komma att bidra till detta var ökad internationell konkurrens 

inom banksektorn (Goddard et al., 2007). Bland annat faktorer som tekniska förändringar och 

avregleringar gjorde det möjligt för bankerna att konkurrera över gränserna (ibid.).  

 

Inom banksektorn ville man minska beroendet av en specifik produkt så det fokuserades på 

bredare produktutbud för att kunna konkurrera med andra banker (Goddard et al., 2007). 

Specialiserad service och att anpassa sin service efter kunderna blev allt viktigare (ibid.). 

Många banker i Europa har gått mot en allt mer decentraliserad organisering, vilket bland 

annat innebär att de anställda får mer individuellt ansvar och är mer involverade i hela 

organisationen (Hiltrop, 1991). Till exempel är det vanligare att medarbetare på alla nivåer 

inom företaget är involverade i bland annat rekrytering (ibid.). Flera banker har utvecklat 

program i syfte att reducera ledarskapsnivåerna och minska antalet mellanchefer på företaget 

(ibid.). De anställda har i större utsträckning börjat arbeta närmare kunden för att få en ökad 

förståelse för deras behov och önskemål, vilket i sin tur skulle leda till högre kvalitet på 

kundservicen (ibid.).  

 

Bankmarknaden  i Storbritannien blir även alltmer internationaliserad och sedan 90-talet har 

andra organisationer börjat konkurrera med bankerna. IT och teknologi gör att kontorens 

betydelse minskar i många avseenden där alltmer kan göras hemifrån av kunderna själva och 

kontor till följd blir färre (Marino, R., Kitay J. och Baethge, M., 1999). I början av 2000-talet 

fanns det ca 400 utlandsägda banker bara i centrala London (ibid.). De största brittiska 

bankerna har kontor over hela landet men kontoren anses kostnadsineffektiva och 

utvecklingen av onlinetjänster ökar och ger kontoren en allt mindre betydande roll (ibid.). 

Man påbörjade program för stängning av kontor för att utnyttja en mer kostnadseffektiv 

kundservice såsom onlinetjänster för att underlätta för kunderna att utföra fler tjänster 

hemifrån (ibid.). Här skiljer sig Handelsbanken från andra banker i Storbritannien eftersom de 
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satsar på kontoren och tror att tillgänglighet på kontoren samt personlig kundkontakt ökar 

förtroendet för banken. 

 

Handelsbanken anser sig ha sex olika hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Finland, 

Norge, Danmark och Nederländerna (Svenska Handelsbanken AB, 2012). Banken har nått 

framgångar på den brittiska arbetsmarknaden där företag, inklusive banker, trots att även den 

brittiska marknaden går mot en ökad decentralisering, i större utsträckning är mer centralt 

styrda (Hiltrop, 1991). En orsak skulle kunna vara att beslut på brittiska banker i större 

utsträckning inte fattas direkt på kontoret utan bestäms vidare uppåt i organisationshierarkin 

av högre beslutsfattare. Eftersom de brittiska bankerna i högre grad går mot en plattare 

organisering, så underlättar det för Handelsbanken att lyckas skaffa sig legitimitet på den 

brittiska marknaden eftersom banken har ett koncept som brittiska banker eftersträvar i högre 

grad än tidigare.  

 

Beck, T., Degryse H. och Kneer C. (2012) undersöker banksektorns konkurrens över 

landsgränserna och menar att en av flera faktorer som påverkar bankers sårbarhet i högre grad 

i länder med striktare regelverk är ökad konkurrens. Davies et al. (2010) har vidare gjort 

forskning om banksektorn i Storbritannien och dess evolution sedan 50-talet. De diskuterar 

bland annat avregleringarna i Storbritannien under 70- och 80-talen och hur det har gjort att 

banker från utlandet sett möjligheter för etablering i Storbritannien (ibid.). Dock har senaste 

årens bankkris i Europa öppnat upp för diskussion om att ytterligare reglera banksektorn 

(intervju 2). Riskhanteringen kommer med stor sannolikhet att ses över och det är bevisligen 

viktigt att se över de totala effekterna av bland annat värdepappershantering och fördelning av 

riskerna (ibid.). Detta skulle kunna komma att tvinga även Handelsbanken till 

organisationsförändringar (ibid.).  

4.2 Handelsbankens historia, struktur och kultur 

Handelsbanken grundades 1871 och är en av de största bankerna i norden med ett brett utbud 

av finansiella tjänster för såväl privatpersoner som för företag (Svenska Handelsbanken AB, 

2005). Kristider för Handelsbanken i slutet på 60-talet bidrog till att Jan Wallander tillsattes 

som ny VD och han kom att förändra bankens organisering från en centraliserad- till en 

långtgående decentraliserad organisation (ibid.). För att öka specialiseringen och utnyttja 

kontorens kännedom om kunderna i närområdet så delades Handelsbanken in i regionbanker 

som själva kom att styra över sina kontor (ibid.). De enskilda kontoren fick en allt starkare 
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ställning liksom medarbetarna som fick ökat individuellt ansvar och större möjlighet till 

initiativtagande (ibid.). Wallander utvecklade även Handelsbankens handbok ”Mål och 

Medel”, på engelska kallad ”Our Way”, vilken kom att bidra till en förstärkt 

organisationskultur (ibid.). Handboken uppdateras och ges ut med nya upplagor årligen, även 

om grundtanken och visionerna är liknande (ibid.).  

 

Handelsbanken är även idag en decentraliserad organisation. Kontoren har en stark egen 

ställning gentemot huvudkontoret och varje enskild medarbetare ges stort egenansvar att 

arbeta efter bankens mål och visioner (intervju 1). Målet är att nå högre kundnöjdsamhet än 

andra banker med samma förutsättningar och för att göra det tror banken att bland annat en 

stark organisationskultur är viktigt att upprätthålla (ibid.). De tror på de enskilda kontorens 

starka ställning och varje medarbetares eget ansvar att fatta beslut nära kunden (ibid.). Att 

vara flexibel när det gäller beslut och önskemål från kund samt att lita på varje medarbetares 

kunskap om lokalområdet är en viktig del i Handelsbankens organisationskultur (ibid.). 

Handelsbankens struktur och kultur innebär alltså att beslut vanligen tas på kontoret direkt i 

relation med kunden. Det kan gå till så att kunden har en förfrågan till sin kundansvarige 

(eller annan anställd på kontoret), vilken den kundansvarige själv behandlar och fattar 

lämpligt beslut utifrån kundens behov (ibid.). Den kundansvarige har, inom vissa gränser, så 

kallad beviljningsrätt (ibid.). Detta gäller även kontorschefen och gör att beslut kan tas 

snabbare än om förfrågan först skulle skickas till högre hierarkisk nivå centralt i företaget 

(ibid.).  

 

Handelsbanken har alltid varit en försiktig bank som värderar trygghet och kapitalisering 

högre än risk och alltför vass expansion (Svenska Handelsbanken AB, 2005). När banken 

grundades 1871 så var den menad att ägna sig åt in- och utlåning med fokus på den lokala 

bankmarknaden, vilken var Stockholms bankmarknad (ibid.) Redan då var alltså 

lokalkännedom viktigt och idag, över hundra år senare har banken en strategi för att växa på 

ett säkert sätt, den sker genom den s.k. kyrktornsprincipen. Den bygger på att de bör hålla sig 

inom det lokala området när det gäller arbete mot kund där kunskapen är som störst, vilket 

minimerar riskerna vid hantering av kundärenden (Landström, 2003). Handelsbanken  mättar 

därefter varje ensfkilt kontors lokala omgivning och använder sedan eventuella vinstintäkter 

för att öppna upp nya kontor (intervju 1). Då dessa i sin tur mättar sin marknad går vinst till 

eventuell etablering av ytterligare kontor osv. (ibid.) På detta sätt kan banken successivt 

upprepa processen, vilket de anser medför låga risker och vara kostnadseffektivt (ibid).  
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4.3 Handelsbankens etablering i Storbritannien 

Handelsbanken påbörjade sin verksamhet i Storbritannien i början på 80-talet, det första 

representationskontoret öppnades i Manchester 1989, och 1999 öppnade banken sitt första 

brittiska kundkontor, beläget i London (www.handelsbankshistorien.nu). Därefter har 

etablering skett successivt över landet. I Storbritannien arbetar banken bara med tjänster för 

förmögna kunder, banken är alltså inte öppen för alla, utan kundurvalet är utvalt beroende på 

kundens inkomst och förmögenhet (Svenska Handelsbanken AB, 2012; intervju 1). 

 

Den främsta orsaken till Handelsbankens etablering i Storbritannien var för att man såg stor 

potential att hitta kunder och medarbetare som skulle kunna komma att öka lönsamheten för 

banken (intervju 1). Handelsbanken prövar sig fram på olika marknader och i Storbritannien 

har banken fått god respons från såväl kunder som arbetstagare (intervju 2). Det kan enligt 

respondent 2 bero på att Handelsbankens koncept går hem på den brittiska marknaden, 

kunderna är nöjda med den närkontakt de har med sin kundansvarige och kanske kan det vara 

så att brittiska banker inte arbetar lika nära kunden, vilket gör att Handelsbanken får ett 

försprång när det gäller kundnöjsamhet.  

 

I Sverige värderar Handelsbanken tillgänglighet för kund högt för öka förtroendet för banken, 

vilket bland annat innebär långa öppettider på bankkontoren (intervju 1). I Storbritannien 

måste kunderna boka tid och alla anställda bör känna till varje enskild kund (intervju 1 och 

2.). Istället för långa öppettider för allmänheten så lägger kontoren ner mer energi på att vara 

tillgängliga per telefon och mail (ibid.). Även detta är ett sätt att öka kundnöjdsamheten då de 

menar att detta ger större möjlighet till personlig service (ibid.). Kunderna på den brittiska 

marknaden uppskattar att de har en nära relation till sin kundansvarige (ibid.). Den nära 

relationen med den kundansvarige gör att de känner förtroende för banken och de beslut som 

fattas (ibid.). Att beslutsfattaren står dem nära och att det inte är så många led till 

beslutsfattaren gör att processen från förfrågan till beslut går snabbare, vilket är något som 

kunderna uppskattar (ibid.).  

 

Handelsbanken i Storbritannien har ett eget huvudkontor, beläget i London. På grund av 

bankens decentraliserade organisering så anses det viktigt att huvudkontoret för den brittiska 

marknaden är stationerat i just Storbritannien (intervju 1). Beslut ska fattas nära kunden och 

arbetstagarna domineras av engelsmän som är anställda på engelsk basis, det vill säga de är 

http://www.handelsbankshistorien.nu/


 
 

18 
 

anställda efter engelska lagar och bör känna till den lokala omgivningen. Detta då 

kundservicen ska anpassas till kunderna, vilket görs på bästa sätt om de anställda har 

kännedom om området och kundernas behov (ibid.).  

 

År 2012 hade Handelsbanken 133 öppnade kontor på den brittiska marknaden och de 

fortsätter att expandera (Svenska Handelsbanken AB, 2012). Alla nyöppnade kontor i 

Storbritannien med fyra anställda: en kontorschef, en privatmarknadsrådgivare, en 

företagsrådgivare och en arkivarie, vilket innebär exempelvis kontrakt- och avtalshantering 

samt registrering av nya kunder (intervju 1). Därefter brukar vanligen två nyrekryteringar 

göras och då är det antingen ytterligare företagsrådgivare eller privatmarknadsrådgivare 

beroende på bankens kundtyper och således personalbehovet (ibid.). För att finna kandidater 

vid nyrekryteringar som kan tänkas passa in på bankens arbetssätt och koncept sker 

rekryteringsprocessen vanligen enligt två sätt, antingen via extern headhunting eller genom 

interna rekommendationer (ibid.). Då banken expanderar snabbt på den brittiska marknaden 

sker idag vanligen rekrytering via rekommendationer där anställda rekommenderar kontakter 

som anses kunna utföra ett gott arbete för dem (ibid.). En fördel är att detta gör att nyanställda 

inte direkt behöver tvingas in i nya beteendemönster som de inte är på det klara med sedan 

innan (ibid.).  

 

De flesta som får anställning inom Handelsbanken har mellan 15-20 års erfarenhet inom 

branschen (intervju 2). Anledningen är, enligt respondent 2, att man inom banken anser att 

lång erfarenhet ger breda kunskaper om bankarbete och det i nuläget inte finns tid för att lära 

upp unga som ofta inte har samma kunskaper.  

 

Handelsbankens tro på en stark organisationskultur för att uppnå framgång menar banken kan 

ha bidragit till dess relativt goda resultat i Storbritannien (Svenska Handelsbanken AB, 2010). 

På sin hemsida skriver de att ett viktigt styrmedel är en i hela koncernen väl förankrad 

företagskultur. Idén grundar sig på att organisationen och sättet att arbeta ska utgå från 

kontorens ansvar för enskilda kunder, inte från centrala enheters (www.handelsbanken.se). 

Vidare kan  man läsa på deras brittiska hemsida att kontoret är banken (Handelsbanken Great 

Britain, 2013). Handelsbanken är en starkt decentraliserad organisation, där kunderna är i 

centrum av allt banken gör (ibid.). Kunden är alltså i fokus och organisationskulturen är viktig 

för att få förtroende för kunder och anställda och därmed nå målet att ha bättre lönsamhet än 

genomsnittet på hemmamarknaderna (ibid.).  

http://www.handelsbanken.se/
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4.4 Mottagandet på den brittiska marknaden baserat på intervjuer 

De två semistrukturerade intervjuerna som gjorts har fokuserat på hur Handelsbanken arbetar 

för att skapa förtroende för anställda och kunder på den brittiska marknaden och om det är 

någon skillnad på hur arbetar på den svenska marknaden. Under intervjuerna ställdes även 

frågor om Handelsbanken som ursprungligt svenskt företag på en engelsk marknad och hur de 

anställda ser på detta. Den första intervjun gjordes med en svensk anställd på huvudkontoret i 

London. Den andra intervjun genomfördes med en engelsk medarbetare på kundkontoret i 

London.  

 

För att sammanfatta respondenternas tolkningar av skillnader mellan Handelsbanken och 

andra banker på den brittiska marknaden följer nedan en tabell som tydligt visar hur 

Handelsbanken själva uppfattar skilja sig från de övriga bankorganisationerna i 

Storbritannien.  

 

Tabell 1.1 Skillnad mellan Handelsbanken och övriga banker i 

Storbritannien baserat på respondent 1:s tolkningar (Källa: 

intervju 1).  

 

                        Handelsbanken                  Banker i Storbritannien 

Beprövad struktur  Omorganisation  

Platt struktur Hierarki  

Decentralisering Centralisering  

Låga kostnader  Höga kostnader  

Relationsdrivna Produkt- och bonusdrivna 

 

  

 

Respondent 1 berättade varför Handelsbanken valde att etablera verksamhet i Storbritannien 

och vilka kunder och anställda som arbetar i banken. Han menade att Handelsbanken prövat 

sig fram på olika marknader och att den brittiska marknaden mottog dem positivt vilket 

möjliggjort fortsatt expandering där. Att banken nått framgångar i Storbritannien beror enligt 

honom till stor del på bankens starka organisationskultur som bibehålls över gränserna med 

hjälp av handboken Mål och Medel, som tydligt beskriver bankens mål och visioner, vilken 
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han menar är mycket viktig att alla medarbetare läser och anammar, detta är dock inget som 

kontrolleras, det är varje enskild medarbetares eget ansvar.  

 

Bankens organisationskultur är till stor del densamma i Storbritannien som i Sverige, och det 

sker inte mycket omorganiseringar inom företaget, vilket det gör i större utsträckning inom 

andra banker i Storbritannien enligt respondenterna. Organisationskulturen har till stora delar 

varit intakt sedan 60-talet och den dåvarande omorganiseringen som Wallander genomförde. 

Såtillvida kan man konstatera att banken inte arbetar med att anpassa sin organisationskultur, 

utan istället har fokus riktats mot kunder och därigenom anpassning av service efter varje 

lokal marknad. Handelsbanken vidhåller sin organisationskultur och platta struktur, vilket 

varit gångbart även i Storbritannien (Intervju  och 2). Med hjälp av handbok och selektiv 

rekrytering har Handelsbanken försökt behålla sin kultur över gränserna (intervju 1 och 2, 

Svenska Handelsbanken AB, 2005).  

 

Enligt respondent 1 har Handelsbanken inte haft problem eller sett behov av att anpassa sin 

traditionella decentraliserade modell till den brittiska marknaden. Detta beror enligt 

respondenten på att brittiska banker har närmat sig samma modell, dock troligtvis inte för att 

likna Handelsbanken. Ett resultat av detta är att det underlättar för Handelsbanken att etablera 

sig i Storbritannien, men samtidigt försvinner deras komparativa fördel, det vill säga att vara 

mer decentraliserade än andra banker.  

 

I Storbritannien har det skrivits en hel del positivt i media om Handelsbanken och deras sätt 

att arbeta. Vad många kunder uppskattar med banken är enligt respondenterna den personliga 

servicen som utges där varje kundansvarige har beviljningsrätt, vilket gör att beslut kan fattas 

direkt på kontoret istället för att beslutas på högre nivå inom organisationen. Detta besparar 

banken både dyrbara kostnader samt tid samt att kunderna upplever det som mer personligt 

där kundansvarige står dem nära och har kunskap om den enskilde kunden. Många brittiska 

banker saknar detta i samma utsträckning då de är mer centraliserade, vilket innebär att 

avståndet mellan kundens förfrågan och beslutfattare är större (Taylor, 2011; Duerden, 2011; 

Prestridge, 2011; intervju 1 och 2). 

 

En intressant synvinkel har varit att ta reda på britternas upplevelser kring Handelsbankens 

devis där ledarskap sker mer på basis av värderingar och visioner snarare än order, vilket varit 

mer förekommande på den brittiska marknaden (Movitz och Sandberg, 2011). Respondent 1 

http://www.independent.co.uk/
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menar att Handelsbanken inte präglas av svenskt ledarskap och att banken inte arbetar på att 

förknippas med Svensk arbetsmarknad, utan att det är egenskaper som egenansvar som gör att 

många vill arbeta för Handelsbanken. Han menar att detta inte är typiskt svenskt utan det 

utvecklas i allt större utsträckning även i Storbritannien, och att Handelsbanken är ett 

ursprungligt svenskt företag är inget som läggs någon större vikt vid i Storbritannien eftersom 

banken i Storbritannien inte är kopplat till den svenska marknaden. Han menar vidare att 

eftersom alla medarbetare är anställda på engelsk basis, det vill säga efter engelska lagar och 

regler och många har blivit rekommenderade av arbetstagare i banken, så har inga hinder 

såsom lagar eller regler uppstått i större utsträckning än för andra banker i landet. Europiska 

kommissionens omregleringar i Europa på 80-talet har underlättat för banker att expandera 

över gränserna (Goddard et.al, 2007), vilket även gäller i detta fall.  

 

Eftersom Handelsbanken inte är löneledande på den brittiska bankmarknaden så har de enligt 

respondent 1 andra faktorer än lön som lockar britter att arbeta för dem. Faktorer som lockar 

tros istället vara arbetsvillkoren som till exempel det att endast personal i kontorets närområde 

eftersöks. De får även använda sin lokala kännedom om närområdet runt bankkontoret för 

vilket de ska jobba vilket han menar lockar många arbetstagare. Många uppskattar 

möjligheten till att arbeta nära sitt hem och ser det även som en fördel att arbeta på ett företag 

där de kan använda just sin lokalkännedom (intervju 1). Vidare menar respondent 1 att bland 

annat organisationskulturen och den decentraliserade organisationsuppbyggnad lockar 

bankmän att söka sig till banken eftersom det ger dem mer eget ansvar och arbete nära kund. 

 

Även respondent 2 menade att banken i Storbritannien är självständig från banken i Sverige i 

och med att banken följer engelska lagar och regler. Han anser liksom respondent 1 att 

Handelsbanken inte präglas av tydligt svenskt ledarskap och organisationskultur, däremot är 

organisationskulturen mycket stark, vilket, menar han, har varit en bidragande orsak till 

Handelsbankens framgångar i Storbritannien.  

 

En av respondent 2:s åsikter kom att bli mycket viktig för studieresultatet då han ville 

understryka att banken inte utmärker sig särskilt i sitt arbetssätt från flera konkurrenter på den 

brittiska marknaden. Detta åtminstone inte idag då fler brittiska banker går mot en högre grad 

av decentralisering samt att internationaliseringen i Europa gör att allt fler 

organisationskulturer och ledarskapstyper blandas över gränserna (intervju 2). I denna 

intervju, liksom i intervju 1, togs Mål och Medel upp, men respondent 2 menade att det inte är 
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en handbok utan snarare ett hjälpmedel för medarbetarna att läsa på om bankens visioner och 

mål. Det är ett viktigt hjälpmedel som upprätthåller en stark organisationskultur, vilket han ju 

menade har varit en bidragande orsak till möjligheten till expansion i Storbritannien. Det är 

viktigare att implementera det som står i boken i organisationen genom att arbeta fram det än 

att varje medarbetare läser den enskilt (intervju 2). Respondent 1 underströk istället att Mål 

och Medel är en handbok som varje medarbetare ska följa och anamma i sitt sätt att arbeta. 

 

Enligt den första respondenten har även bankens starka organisationskultur varit en av 

faktorerna som bidragit till framgångarna i Storbritannien. Han menar att banken arbetar hårt 

på att ge en så personlig och nära service till kunden som möjligt. Han anser vidare att 

Handelsbankens kultur till stor del präglas av snabba beslut och nära personlig kontakt med 

kunden, det är därför banken gör ett noggrant urval av såväl kunder som medarbetare för att få 

ett samarbete som ska skapa ömsesidigt förtroende och samarbete mellan kunder och 

medarbetare. Banken har lyckats bibehålla sin organisationskultur anser båda respondenterna, 

detta på grund av att banken har tydliga mål och visioner som medarbetarna anammar och 

arbetar efter. Handboken Mål och Medel redovisar tydligt vad banken står för och vilka mål 

som skall uppnås och hur detta enligt banken görs på bästa sätt (intervju 1 och 2). Handboken 

förklarar bland annat vikten av en nära relation mellan kund och Handelsbankens medarbetare 

(ibid). Den understryker vikten av fattande av snabba beslut som möjliggörs tack vare 

delegering av arbetsuppgifter, de enskilda kontorens egna starka ställning samt medarbetarnas 

rätt att fatta beslut anpassade till olika kundsituationer (ibid.). Detta skapar en gemenskap på 

företaget och en stark organisationskultur som respondenterna menar är en bidragande faktor 

till framgångarna i Storbritannien. (ibid.).  

 

På frågan om det uppkommit problem vid etablering på den brittiska arbetsmarknaden som 

inte uppstått i samma utsträckning på marknaden i Sverige svarar den andre respondenten att 

lånesystemet inte är utvecklat i den utsträckning som banken vill, vilket är en av de 

utmaningar som banken jobbar hårt på. Banken måste anpassa sig och de hindras från att 

anpassa sig efter kundens önskemål vilket ju är en viktig del i arbetskulturen (respondent 2).  

 

Respondenterna menar även att något annat som skulle kunna vara ett hinder för 

Handelsbanken att expandera på den brittiska marknaden, är annorlunda lagar och regler än i 

Sverige, vilka skulle kunna hindra dem att arbeta efter sina visioner och idéer. De poängterar  

dock att i och med att allt fler utländska företag etablerar sig på den brittiska marknaden så 



 
 

23 
 

har lagändringar underlättat även för utländska banker att expandera i landet. I många fall är 

Sverige mer reglerat än Storbritannien, menar respondent 1, så det har inte uppstått några 

större hinder i etableringsprocessen i Storbritannien. Han tycker inte att bankens arbete eller 

expandering hindrats av engelsk lagstiftning, som kan skiljas från svensk lagstiftning, utöver 

lånebiten, vilken i och för sig utgör en stor del av bankens intäkter i Storbritannien. Att 

Storbritanniens regelverk inom banksektorn enligt respondenterna inte skiljer sig särskilt 

mycket ifrån Sverige samt att landet avreglerats, kan även vara en förklaring till varför 

Handelsbanken inte påverkas i någon större utsträckning vid etablering i landet (intervju 1). 

 

Banken har enligt respondenterna en del att jobba på såsom större produktutbud, nytt 

lånesystem, än mindre byråkrati och mindre pappershantering, men det som ligger i fokus är 

kunden och banken är flexibel så kundens efterfrågan går allt som oftast att tillfredsställa. 

Enligt respondent 2 så är banken flexibel och har inställningen att ”allt går” om kunden 

efterfrågar något som banken tror kan gynna kunden och banken. Detta kan vara bra för 

kunden, men det är inte alltid kunden vet vad denne behöver så det är en del saker som 

banken ändå skulle kunna utveckla (intervju 2).  

5. Diskussion och analys 

Studien började med förkunskaper om Storbritanniens arbetsmarknad, vilken historiskt har 

dominerats av centraliserade företag, samt förförståelsen att Handelsbanken är mer 

decentraliserad än andra banker i Storbritannien. Därefter samlades data in och en teoretisk 

modell utvecklades. I intervjuerna framkom att bankens organisering inte är så starkt 

utmärkande på den brittiska marknaden eftersom även brittiska banker börjar arbeta med en 

mer decentraliserad organisering än de haft tidigare. Intervjudata i kombination med tidigare 

vetenskapliga artiklar om bankers internationalisering i Europa ger slutsatsen att allt fler 

banker har en mer eller mindre decentraliserad organisering. I och med etablering över 

landsgränserna så är blandningen av decentraliserade och centraliserade banker större än vad 

som först trotts. Visst har Handelsbanken varit mer decentraliserade än många andra företag 

på den brittiska marknaden, men det har inte varit ett hinder i och med de senare årens 

internationalisering, dock kan Handelsbanken haft ett försprång gentemot andra brittiska 
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banker som nu i allt större utsträckning närmar sig samma modell. På grund av en allt starkare 

internationalisering och mer enad Europeisk union med ökad expandering och konkurrens 

över landsgränserna så förändras även arbetsmarknaden i Storbritannien (Goddard et al., 

2007). Den brittiska marknaden välkomnar alltmer ett decentraliserat förhållningssätt med 

arbete närmre kunderna och minskade hierarkier på grund av ökad trend av decentraliserade 

företag i Europa samt internationalisering av banksektorn (Hiltrop, 1991). Decentralisering av 

organisationer är alltså inte så främmande för britterna trots en att den brittiska 

arbetsmarknaden traditionellt präglats av centraliserade företag (Simmonds och Westwood, 

2008).  

5.1 Organisationskultur och struktur 

Till stor del verkar Handelsbanken bibehålla sin organisationskultur över gränserna. 

Organisationskulturen kan anses vara väldigt stark hos Handelsbanken, då de propagerar för 

sin arbetsmetod och sitt arbetssätt för sina medarbetare för att skapa en stark 

organisationskultur. Medarbetare och ledare interagerar med varandra och reproducerar 

organisationskulturen genom att tro på samma visioner och idéer och arbeta för samma mål 

och föra detta vidare till nya medarbetare och chefer. Organisationskulturen kan alltså 

bibehållas genom att endast anställa människor som är villiga att anamma och tror på stark 

organisationskultur. Viss anpassning sker, vilket respondenterna menar är oundvikligt på 

grund av olika regleringar i olika länder.  

 

Handelsbanken är än idag ett decentraliserat företag, men inte starkt utmärkande mer än 

många andra på den brittiska arbetsmarknaden då det blir allt vanligare med högre grad av 

decentralisering även i Storbritannien. Input från medarbetare högre upp i hierarkin 

förekommer om än i låg grad (intervju 2; Goddard et al., 2007). En fråga som diskuterades 

under intervjuerna var om det skulle kunna vara svårt att övertyga medarbetare att vilja arbeta 

för Handelsbanken eftersom deras organisering inte ser ut som den brittiska traditionellt sett 

ut. Enligt respondenterna så är det dock inte mottagandet på marknaden på grund av 

decentralisering som är huvudutmaningen, snarare är det banken som är noggrann och med 

försiktighet väljer ut vilka medarbetare de tror är lämpliga på företaget. Handelsbanken söker 

vanligen själva upp medarbetare de tror på och önskar arbeta för dem, snarare än att låta 

personer söka sig till dem. Då rekrytering ofta sker genom rekommendationer från redan 

anställda minskar risken att få in nya som inte vill anamma företagets organisationskultur.  
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Något som kan vara anmärkningsvärt är att den första respondenten hävdade att handboken 

”Mål och Medel” kunde liknas vid en bibel för banken och dess sätt att arbeta, medan den 

andra respondenten underströk att de inte har den som handbok utan mer som ett hjälpmedel. 

Där verkade de oense, vilket kan ha att göra med att den första respondenten var svensk och 

även hade jobbat i banken i Sverige där boken tycks ha större betydelse. Den andra 

respondenten var engelsman, och kanske särskiljer sig utlärning av företagstänket i de olika 

länderna. Detta är i sig inte något behöver utgöra ett problem, däremot kan detta eventuellt 

visa på att Handelsbanken inte lyckats bibehålla sina visioner till fullo över gränserna. 

Respondent två verkade arbeta utanför boken i större utsträckning. Här kan dock ingen 

generalisering göras eftersom endast två personer intervjuats, det kan alltså vara individuell 

meningsskiljaktighet mellan just dessa två personer, men det skulle kunna vara av vikt att 

undersöka vidare hur kulturella skillnader påverkar anammande och tolkande av 

organisationskultur och företagsvisioner.  

 

I takt med att företag interagerar på olika arbetsmarknader så kommer kulturer att påverka 

ledarskap och organisationskultur vilket med stor sannolikhet kommer komma att förändra en 

organisations ursprungliga organisationskultur. Med det sagt, läggs ingen åsikt i huruvida 

detta är positivt eller negativt då det antagligen skiljer sig från företag till företag. I 

Handelsbankens fall skulle nog de själva anse att det skulle vara negativt för företaget 

eftersom de menar att deras starka organisationskultur bidragit till deras framgångar på olika 

marknader.  

 

Att Handelsbanken expanderar enligt kyrktornsprincipen kan kopplas till Deal och Kennedys 

(1982) teorimodell, där Handelsbankens organisationskultur kan liknas vid vad de kallar en 

processkultur. Det innebär således att dess mönster kan liknas vid lågt risktagande i 

kombination med låg respons från omgivningen, trög etablering samt inget onödigt 

risktagande, utan fokus på säkerhet och på framtiden. Deal och Kennedy (1982) menar att 

denna typ av organisationskultur kan riskera att medarbetarna koncentrerar sig mer på själva 

processen och utförandet av arbetsuppgifterna, snarare än dess innebörd och relevans. Det 

stämmer inte helt överens med Handelsbankens organisationskultur där kundfokus och 

anpassning efter varje enskild kund är starkt implementerat hos medarbetarna. Då 

kundnöjdsamhet bygger på att medarbetarna anpassar sitt arbete efter kundens efterfrågan är 

det inte möjligt att fastna i ett visst beteendemönster eller process. Banktjänstemän i banken 
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kan komma med förslag på områden för nyöppnande av kontor som skulle kunna komma att 

gynna expanderingen av företaget i landet. En förutsättning är lokalkännedom om marknaden 

och befolkningen i lokalområdet runt det potentiella kontoret. Detta för att minska risken för 

motgångar och eventuella förluster.  

 

För att ytterligare minimera risken för förluster i banken så har de rätt att neka kunder 

medlemskap, det vill säga varje kund väljs nogsamt ut (intervju 1 och 2). Deal och Kennedy 

(1982) menar vidare att företag oftast inte kan beskrivas med endast en av de fyra kulturerna i 

deras modell, som tidigare redovisats, utan ofta utgörs organisationer av en kombination av 

dessa. Handelsbankens organisationskultur kan dock närmast beskrivas utifrån 

processkultursperspektivet. Detta då de prioriterar säkerhet högt och inte är villiga att ta några 

onödiga risker. Detta syns till exempel vad gäller vilka kunder de låter bli medlemmar i 

banken samt rekryteringsprocessen där de ofta anställer medarbetare på rekommendation. Om 

ett nyöppnat kontor inte mottas väl på en marknad låter man stänga igen detta och vänta tills 

ekonomiska vinster från andra kontor möjliggör för öppnande av kontor på annan lokal 

marknad (intervju 1). Enligt intervjuobjekt 1 är detta inte ett problem då banken gör noggrann 

research innan nyetablering genomförs. Med andra ord etablerar de endast nya kontor där det 

med största sannolikhet finns en tillräcklig marknad och tillgänglig expertis på omgivningen 

(intervju 1). Likaså görs noggrann rekrytering på banken och de flesta på Handelsbanken i 

Storbritannien har lång arbetslivserfarenhet (intervju 1 och 2). Enligt respondenterna är man 

mycket noga med att välja ut vilka som får anställning då tid för upplärning anses alltför 

tidskrävande och kostsamt under rådande expansionstider. Det kan anses negativt då unga 

medarbetare skulle ha en chans att stanna längre på företaget och föra företagskulturen vidare 

samt föra in grader av nytänkande. Som sagt har de flesta som jobbar i Handelsbanken i 

London tidigare bankerfarenhet, i snitt cirka 20 års erfarenhet. Intrycket förstärks ytterligare 

då snittet över hela Storbritannien enligt respondenten endast har ett medeltal på omkring 10-

15 års erfarenhet (intervju 2).  

5.2 Ledarskap 

Alvesson (2001) diskuterar interna och externa föreställningar inom organisationer, vilka bör 

vara desamma inom företag för att skapa organisationskultur. Detta är något som 

Handelsbanken lägger ned stor vikt vid då de såväl internt som externt arbetar mycket på 

kundfokus och sin organisationskultur. Alvesson och Björkman (1992) menar vidare att 

ledarskap har en stark kulturell påverkan eftersom ledarskap utspelar sig i en kontext där det 
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finns en organisationskultur. Därför väljs ofta en ledare som kan tänkas passa in i 

företagstänket, vilket stämmer väl överens med Handelsbankens val av kontorschef. En 

kandidat blir rekommenderad och får anställning om denne kan tänkas passa in i 

företagskulturen och sättet att arbeta (intervju 1 och 2). Kontorscheferna måste delegera ut 

ansvar till de anställda eftersom servicen anpassas till kunderna och beslut inte primärt fattas 

av kontorschefen (ibid.). Om alla däremot anammar företagskulturen och jobbar mot bankens 

mål så kan chefen i högre grad lita till att korrekta beslut fattas av varje enskild 

kontorsanställd (bid.). Alvesson och Björkman (1992) menar vidare att gemensamma 

värderingar gör det lättare för chefen att handla, i detta fall kan man hävda motsatsen då 

gemensamma mål och värderingar gör att chefen inte ens behöver vidta åtgärder då de 

enskilda medarbetarna själva då kan handla i de flesta situationerna. Handboken ”Mål och 

Medel” introduceras för medarbetarna för att ge dem förståelse för hur Handelsbanken tänker 

och vad de har för visioner och idéer.  

 

Som Alvesson (2001) skriver så kan det vara svårt att ändra medarbetares normer och 

värderingar. Detta försöker Handelsbanken undvika genom att de anställda redan innan 

anställning måste tro på hur företaget arbetar och dess mål, det vill säga att den inställningen 

måste existera redan från början (intervju 1). Respondent 1 menade att banken har klara 

normer och värderingar såsom fokus på kunden och att arbeta för en ökad kundnöjdsamhet. 

Detta koncept kan nog i viss utsträckning fungera bättre i Storbritannien än i Sverige då 

rekryteringen där ofta sker genom kontakter inom banken vilket gör att förkunskaper om den 

ansökande i kombination med rekommendation ökar chanserna att den nyanställde kommer 

att passa in i företaget.  

5.3 Förslag till framtida forskning 

Något som skulle vara intressant för framtida förskning skulle vara att utvidga studien av 

Handelsbanken genom att intervjua fler anställda i Storbritannien och Sverige för att jämföra 

uppfattnignar och eventuella skillnader. Det skulle även vara intressant att intervjua bankens 

kunder i Storbritannien för att undersöka deras uppfattning om Handelsbanken och varför de 

valt att bli kunder i banken. Att även undersöka Handelsbankens framgångar i ett annat land 

än Storbritannien skulle vara av intresse för att kunna jämföra bankens framgångar på olika 

marknader och om det är någon skillnad på mottagandet på andra marknader.  
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Att jämföra denna undersökning med andra empiriska undersökningar om utländska och 

inhemska bankers verksamhet i Storbritannien skulle vara intressant för att få en bredare bild 

av bankers etablering på den brittiska marknaden, inte bara Handelsbankens.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Respondenterna hade innan intervjun fått en kort sammanfattning av vad intervjun skulle 

behandla. De delgavs även uppsatsens syfte, det vill säga hur Handelsbankens 

organisationskultur uppfattas av representanter inom företaget på en marknad där banker 

traditionellt har haft en annan kultur. Detta gjordes för att respondenterna skulle kunna 

förbereda om det var något specifikt de ville uppmärksamma eller framhäva.  

 

Personlig bakgrund 

 Position på banken 

 Antal år på banken 

 Nationalitet 

 

Teman som behandlades: 

 Handelsbankens etablering på den brittiska marknaden 

o Berätta om Handelsbankens etablering i Storbritannien 

- Varför tror du att Handelsbanken valde att etablera verksamhet här? 

o Hur skulle du beskriva Handelsbankens expandering på den brittiska 

marknanden? 

- Finns det något som särskiljer Handelsbankens sätt att expandera från andra 

banker på den brittiska marknaden? 

o Har det uppstått några problem i samband med etableringen på den brittiska 

marknaden? 

- Är det något som banken kan förbättra för att utöka sin verksamhet i 

Storbritannien? 

 

 Handelsbankens anställda 

o Finns det något mönster i vem som får anställning på banken?  

- Skiljer det sig från andra banker i Storbritannien? 

o Hur skulle du beskriva att banken lockar anställda att arbeta för dem? 

- Skiljer det sig från andra banker i Storbritannien? 

- Hur arbetar Handelsbanken för att skapa förtroende för anställda och kunder 

på den brittiska marknaden? 

o Används boken ”Mål och Medel” i arbetet med de anställda inom banken? 

- Anses den viktig för företagskulturen och sättet att arbeta inom företaget? 

o Vad tror du anställda uppskattar med bankens sätt att arbeta i Storbritannien? 
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 Handelsbankens organisationskultur, struktur och ledarskap 

o Hur skulle du beskriva Handelsbanksmodellen? 

- Har den behövt anpassas efter den brittiska marknaden? 

o Skulle du beskriva Handelsbanken som en mer decentraliserad bank än andra 

banker i Storbritannien? 

- Varför är du av den uppfattningen? 

o Tycker du att det märks att Handelsbanken är ett ursprungligt svenskt företag? 

- Varför är du av den uppfattningen? 

o Hur skulle du beskriva Handelsbankens företagskultur? 

- Tycker du att den skiljer sig från andra banker i Storbritannien? 

o Hur skulle du beskriva ledarskapet inom banken? 

- Tycker du att det skiljer sig från andra banker i Storbritannien? 

 


