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Sammanfattning 

      
Introduktion: Det har under det senaste decenniet skett ett paradigmskifte i 
banksektorn med strukturella förändringar som nedläggningar av bankkontor, 
digitalisering av verksamheter och en ny konkurrenssituation. Handelsbanken har valt 
att bemöta paradigmskiftet genom en strategi som särskiljer sig från konkurrenternas. 
Strategin grundar sig i bankens värderingar om att vara lokal och digital. Studien 
kommer därför att undersöka hur medarbetarna upplever att deras arbetssituation har 
påverkats av bankens strategiska positionering i paradigmskiftet för att få en djupare 
förståelse för hur företagskultur kan inverka på medarbetares upplevelser. 
      
Syfte: Studien syftar till att skapa djupare förståelse för hur Handelsbankens 
företagskultur influerat medarbetarnas upplevelser av hur banken bemött 
paradigmskiftet i branschen för att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen gällande 
hur företagskultur kan influera medarbetares upplevda arbetssituation vid omfattande 
branschförändringar. 
      
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen bygger på litteratur och tidigare 
studier om företagskultur, arbetsdelning och personalledning; beskrivet både specifikt 
för kundorienterade företag och mer generellt. Då studien är av induktiv karaktär bidrar 
tidigare forskning med en övergripande förståelse för ämnet. 
 
Metod: Studien utförs med kvalitativ forskningsmetod och primärt en induktiv ansats. 
Urvalet är ett selektivt urval (purposive sample) med fokus på medarbetare på 
kontorsnivå. Fem medarbetare inom Handelsbankens kontorsrörelse, bankens COO 
samt CDO och vd:n på SKI har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuresultatet har transkriberats, kodats och kategoriserats för att sedan analyseras. 
      
Resultat: Studiens resultat visar att Handelsbanken har en starkt förankrad 
företagskultur där medarbetarna i stor utsträckning delar gemensamma värderingar. 
Vidare har banken etablerat en tydlig organisationsidentitet som medarbetarna i hög 
grad relaterar till då de till exempel väljer att definiera sig som ”Handelsbankare” 
snarare än banktjänstemän. Studien visar även på att banken implementerat effektiva 
formella- och informella styrmedel för att motivera personalen till att arbeta i enlighet 
med företagets mål. Gällande medarbetarnas arbetssituation framkommer att banken är i 
behov av bättre och mer effektiva system då den administrativa arbetsbördan ökat 
genom paradigmskiftet i branschen och den valda strategin begränsar således 
medarbetarnas möjligheter att jobba proaktivt mot kund. 
 
Slutsats: Studien visar att paradigmskiftet i branschen har gett upphov till en upplevt 
försämrad arbetssituation för medarbetarna inom kontorsrörelsen genom ökad 
administrativ arbetsbörda, stress och krav på högre effektivitet per anställd. Då 
Handelsbankens strategiska positionering är i linje med dess starkt förankrade 
företagskultur och värderingar har denna negativa upplevelse till viss utsträckning 
motverkats genom att medarbetarna upplever ökad identifiering, stolthet och lojalitet. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Förord 
      
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jim Andersén för att han tagit sig tid att 
vägleda oss under hela våren. Hans värdefulla råd och kommentarer har varit till stor 
hjälp för oss i processen att skriva vår uppsats. 
      
Vi vill vidare tacka våra respondenter för att de tagit sig tid att träffa oss och medverka i 
studien. Deras upplevelser och erfarenheter har inneburit ovärderligt material för vårt 
examensarbete. Vår förhoppning är att de kan finna nytta i vår uppsats. 
      
 
Umeå, 2018-05-17 
      
 

________________   ________________ 

     Julia Bohner         Daniel Saadat 
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1. Inledning 

 
I det inledande kapitlet ges en presentation av det valda ämnesområdet. Detta görs 
genom att introducera läsaren till paradigmskiftet i banksektorn och vilka faktorer som 
anses ha haft störst inverkan på framkomsten av den nya affärslogiken i branschen. 
Vidare presenteras och motiveras vårt studieobjekt Handelsbanken och en kort 
introduktion ges till det mångfacetterade fenomenet företagskultur och dess inverkan på 
medarbetare. Vi kommer även att presentera vårt identifierade forskningsgap vilket 
mynnar ut i problematisering, problemformulering, syfte samt avgränsningar. 

 

1.1 Paradigmskifte inom banksektorn 

Vi lever i en tid av turbulens och radikal förändring. Förändringar på konsumtions- och 
arbetsmarknader, teknologisk utveckling, press från finansmarknader, 
lagstiftningsändringar och sociala omvälvningar driver fram krav på att organisationer 
måste anpassa sig till de nya förutsättningarna (Alvesson et al., 2014, s. 8; Elliot, 2016, 
s. 227). De svenska storbankerna har historiskt genomgått flera omfattande prövningar 
som orsakats av dessa faktorer. De olika bankerna har hanterat dessa makroekonomiska 
förändringar på̊ olika sätt vilket har format hur deras organisationsstrukturer och 
affärsmodeller ser ut idag (Elliot, 2016, s. 225). 

Under det senaste decenniet har förändringarna i den svenska banksektorn accelererat 
(Svenska Bankföreningen, 2016). Den äldre generationen kan vittna om en tid då 
bankerna var inackorderade i storartade lokaler med tjänstemän placerade på led, långa 
köer och kontanter som strömmade över kassadisken. Detta kan sättas i relation till vad 
den yngre generationen i dag får uppleva med banker som stänger ned kontor, tar bort 
kontanthanteringen och omvandlar den personliga kontakten till digitala mötesplatser 
(SKI, 2017). Det har följaktligen skett ett paradigmskifte i banksektorn med strukturella 
förändringar som nedläggningar av bankkontor, digitalisering av verksamheter och en 
ny konkurrenssituation. 
 
För banksektorns framtida utveckling har tre faktorer identifierats som bedöms komma 
ha störst inverkan på hur storbankernas verksamheter kommer att transformeras de 
kommande åren. Dessa är digitalisering, regelverksförändringar och ett förändrat 
kundbeteende (Swedbank, 2014). Vi kommer i kommande avsnitt att beskriva 
innebörden av dessa faktorer mer ingående samt förklara hur de kan komma att påverka 
bankernas verksamheter. 
 
1.1.1 Förändrade regelkrav 
Efter finanskrisen 2008–2009 har EU reformerat finanssektorn med ny lagstiftning för 
att förhindra framtida kriser genom ökad finansiell stabilitet och förbättrat 
konsumentskydd (Europeiska Kommissionen, 2014, s. 4). De nya regleringarna och den 
striktare tillsynen har stimulerat ett ökat fokus på regelefterlevnad hos bankerna. 
Thomson Reuters rapport “Cost of Compliance” (2016) visar att banker och andra 
finansinstitut lägger allt mer tid och pengar på att spåra och implementera ny 
lagstiftning. De banker som inte lyckas anpassa verksamheten på ett önskvärt sätt 
riskerar både repressalier från tillsynsmyndigheter och ett försämrat rykte.  
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För att bibehålla allmänhetens förtroende ställs därför stora krav på att medarbetarna, 
framförallt rådgivarna som möter kund, har rätt kunskap och kompetens.  
 
AML, IDD, PRIIPS, UCITS, MiFID II, Solvency II och MAD/R nämns i en rapport av 
McKinsey (2016) som de största regleringsutmaningarna för finansiella institut i EU 
under 2017. Dessa lagstiftningar innehåller samtliga ramverk för regler om 
dokumentation, kundkännedom och information till kunder. Under det senaste året har 
dessa regelverk införlivats hos bankerna och resulterat i förändrade arbetssätt och 
rutiner för medarbetare på kontor. 
 
Dokumentation  
För att följa regelverken för MiFID II (Finansinspektionen, 2017a) krävs att rådgivare 
måste dokumentera all information om rådgivning till kund. Syftet med att dokumentera 
vad som sagts är för att underlätta vid eventuell tvist. Dokumentationen ska spelas in 
eller sparas i skriftlig form hos banken samt delas ut till kund. Dokumentationen ska 
innehålla information om rådgivaren, konsumenten, datum och tid för mötet, 
konsumentens erfarenhet av finansiella investeringar, investeringens syfte och 
tidshorisont, konsumentens inställning till risk samt de givna rekommendationerna. 
Detta innebär att rådgivaren behöver ställa många frågor, dokumentera svaren samt 
slutföra dokumentationen efter varje rådgivningsmöte med kunden. 
 
Information till kund 
Försäkringsdistributionsdirektivet IDD (Finansinspektionen, 2018) innehåller vidare 
krav på att information om finansiella tjänster och produkter ska förmedlas till kund vid 
försäljning eller rådgivning av dessa. Bakgrunden till detta direktiv är att förbättra och 
öka konsumentskyddet genom att säkerställa att konsumenten ges all relevant och 
nödvändig information om den aktuella produkten eller tjänsten. Alla rådgivare som 
förmedlar denna typ av produkter (PRIIPS) måste tillhandahålla kunden ett dokument 
med information om denna (KID). Enligt MiFID (Finansinspektionen, 2017a) måste 
informationen som ges till kunden vara rättvis, tydlig och inte vilseledande. Därav krävs 
att rådgivaren redovisar eventuell provision som är kopplad till produkten. MiFID 
föreskriver vidare att anställda måste ha rätt kompetens och kunskap om de produkter 
de jobbar med för att kunna ge välgrundade rekommendationer. För att säkerställa detta 
måste samtliga medarbetare som arbetar med rådgivning på värdepappersmarknaden, 
försäkringsprodukter och bolån genomgå omfattande licensieringstester hos Swedsec 
(Swedsec, 2018).  
 
Kundkännedom  
Vidare måste finansinstitut samla information om nya och befintliga kunders identiteter, 
transaktioner och beteenden enligt reglerna för penningtvätt- (AML) och finansiering av 
terrorism (MAD/R) (Finansinspektionen, 2017b). Rutinerna kring kundkännedom 
(KYC) inkluderar krav på identifikation av kund, specifika frågor som måste ställas till 
kund, information som rådgivare behöver samla och beteenden som ska övervakas, 
analyseras och eventuellt rapporteras. Syftet är att förhindra penningtvätt och motverka 
finansiering av terrorism och marknadsmanipulation, vilket regleras genom AML 
respektive MAD/R. 
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1.1.2 Förändrat kundbeteende 
Informationsteknologin anses vara en av de mest innovativa krafter som påverkat 
banksektorn då banktjänster enkelt kan digitaliseras och automatiseras (Yoo et al, 2010, 
s. 725). Digitala innovationer definieras som möjligheten att ta fram nya kombinationer 
av digitala och fysiska komponenter för att skapa nya produkter (Yoo et al, 2010, s. 
725). Den digitala utvecklingen har bidragit till att nischade företag och fintech-bolag 
har vuxit fram. Dessa aktörer, som är verksamma på flera olika delmarknader inom 
bank och finans, bidrar till ökad konkurrens för de traditionella storbankerna där nya 
fintech-bolag tillgodoser sig den nya tekniken snabbt och kapar marknadsandelar från 
de traditionella bankerna (Åkerblom, 2016, s. 70). Den nya konkurrenssituationen har 
således medfört en totalförändring i branschen då digitaliseringen leder till ett ökat antal 
alternativ för kunderna. 
 
Den digitala utvecklingen har därmed medfört att bankkundernas beteende har 
förändrats (Evoy et al., 2017). I början av 2000-talet och fram till 2010 var digitala 
tjänster en viktig faktor för kundnöjdhet och lojalitet (SKI, 2017). Ökad digitalisering 
av banktjänster har därför legat i fokus under de senaste åren. Tekniken är även i dag 
viktig och uppskattad av bankkunder, men SKI (2017) visar att de digitala tjänsterna 
numera endast är hygienfaktorer snarare än värdehöjande då kunderna kräver mer än så 
i dag. Detta har mynnat ut i en situation där kundnöjdheten i bankerna är den lägsta på 
två decennier (SKI, 2017).  
 
Enligt SKI (2017) grundar sig detta i att majoriteten av bankkunderna i dag önskar ha en 
närmare relation med sin bank och upplever genom digitaliseringen brist av trygghet 
och personlig kontakt. Detta visar att digitalisering kräver relationsskapande. När fler 
tjänster automatiseras ökar kundens känsla av distansering. Detta kallas för den 
“digitala paradoxen” då kunderna funktionsmässigt aldrig varit så nära sin bank, men 
relationsmässigt aldrig tidigare så långt ifrån (SKI, 2017). Således har en ny trend 
identifierats där kunderna värderar tillgänglighet som den viktigaste faktorn i relationen 
till banken. 
 
1.1.3 Strukturella förändringar i banksektorn 
I takt med att branschen blivit allt mer digitaliserad har det skett strukturella 
förändringar där storbankerna stängt ner ett stort antal bankkontor. SEB har lagt ner två 
tredjedelar av sina fysiska kontor, och Nordea samt Swedbank, inräknat sparbankerna, 
har ungefär halverat kontorsantalet (Eklund, 2017, s. 16). Storbankernas nedskärningar 
skedde initialt som en effekt av den globala finanskrisen 2008-2009 (Elliot, 2016, s. 
235). Det ledde till att storbankerna valde att skala ner, eller avveckla, verksamheten på 
de internationella expansionsmarknaderna. Vidare inleddes ett effektiviseringsarbete där 
även kontorsverksamheterna i Sverige kom att skalas ner väsentligt (Elliot, 2016, s. 
235).  
 
I samband med den nu pågående digitaliseringen av bankkundernas vardagsärenden har 
storbankernas kontorsnät börjat tunnas ut ytterligare (Eklund, 2017, s. 16). Detta har lett 
till att även antalet anställda inom banksektorn har minskats. Swedbank har minskat 
antalet anställda med drygt två femtedelar, SEB med ungefär en femtedel och för 
Nordea väntas en betydande minskning i samband med att huvudkontoret flyttas 
utomlands (Eklund, 2017, s. 16). Nedskärningarna av både personal- och kontor har 
medfört positiva resultat för de ovan berörda storbankerna. Detta kan konstateras genom 
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att kostnadseffektiviteten har ökat med fallande kostnads- och inkomsttal (K/I) hos 
SEB, Nordea och Swedbank (Eklund, 2017, s. 16). 
 
Den av storbankerna som valt att gå en annan väg än konkurrenterna är Handelsbanken. 
När de övriga storbankerna minskar sin lokala närvaro, väljer istället Handelsbanken att 
gå åt andra hållet och öppna upp fler kontor. “Att kunden kommer vilja mötas mer sällan 
ska vi som bank inte ha synpunkter på, men vi ska alltid finnas där för ett personligt 
möte när kunden vill och på det vis han eller hon vill”, säger Handelsbankens vd Anders 
Bouvin (Eklund, 2017, s. 18). Antalet svenska kontor är ungefär detsamma: från 461 
kontor för tio år sedan till 420 kontor i dag (Handelsbanken, 2018). Parallellt har 
kontorsnätet utomlands vuxit, framförallt i Storbritannien men även i Nederländerna. I 
Handelsbanken-koncernen har därför antalet kontor vuxit stadigt med drygt två procent 
per år, från 660 kontor år 2007 till 820 kontor i dag (Handelsbanken, 2018).  
 
Då Handelsbanken har valt att bemöta paradigmskiftet genom en särskiljande strategi 
anser vi att banken blir ett intressant studieobjekt. För att få djupare förståelse för vad 
som ligger till grund för bankens strategi kommer vi att beskriva Handelsbankens 
filosofi om att bedriva bankverksamhet mer ingående nedan.  

1.2 Handelsbankens filosofi    

Handelsbankens affärsmodell är uppbyggd kring de kärnvärderingar som identifierades 
under Jan Wallanders vd-tid på 1970-talet. Värderingar som kretsar kring 
decentralisering, lokal förankring, lönsamhet före volymer och långsiktighet 
(Handelsbanken, 2018). Värderingar som har kommit att bli allt mer unika i den nya 
affärslogiken. Handelsbankens mål är att ha bättre lönsamhet än genomsnittet för 
jämförbara banker på hemmamarknaderna (Handelsbanken, 2018). Målet ska främst nås 
genom att ha nöjdare kunder och lägre kostnader än konkurrenterna. Handelsbanken har 
lyckats uppnå detta företagsmål 46 år i rad (Handelsbanken, 2018). 
 
Sedan SKI:s mätningar startade 1989 har Handelsbanken haft de nöjdaste privatkunder 
av de fyra storbankerna i Sverige (Handelsbanken, 2018). Handelsbankens 
decentraliserade affärsmodell bygger på att alla viktiga affärsbeslut ska tas nära kunden. 
Tillgänglighet är därför en vital faktor i Handelsbankens sätt att bedriva bank. Att finnas 
lokalt, ha god kännedom om den lokala marknaden och att ta affärsbeslut direkt på plats 
i samverkan med kunden (Handelsbanken, 2018). Den decentraliserade 
organisationsstrukturen ger kontoren mandat att självständigt ta beslut och leder till 
korta beslutsvägar med en snabb anpassningsförmåga till förändringar på de lokala 
marknaderna (Handelsbanken, 2018). Handelsbanken har i dag 420 kontor i Sverige 
(Handelsbanken, 2018), vilket är fler än det antal kontor som Swedbank och SEB har 
tillsammans (Eklund, 2017, s. 16). Handelsbanken utnyttjar det faktum att de skiljer sig 
från mängden för att växa, vilket har visat sig vara framgångsrikt då banken under de 
senaste åren har vuxit genom ett ökat antal kunder på både företags- och privatsidan 
(Eklund, 2017, s. 18). 
      
Handelsbankens traditionella affärsmodell, att vara personlig och lokal, har adderats 
ytterligare en dimension då banken, i takt med den digitala utvecklingen, strävar efter 
att bli mer digital (Handelsbanken, 2018). “Kombinationen av att finnas lokalt och att 
kunna erbjuda det fysiska mötet tillsammans med ny teknik tror vi mycket på”, menar 
Handelsbanken (Finansliv, 2016).  
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I Handelsbankens geografiska organisation leder alla kontaktvägar, oavsett om de är 
fysiska eller digitala, till det lokala kontoret (Handelsbanken, 2018). Syftet med de 
digitala mötesplatserna är att skapa hög tillgänglighet för kunderna genom att ge dem 
möjlighet att komma i kontakt med kontoret, oavsett var, hur och när de vill göra det. 
Handelsbanken skiljer sig därför även i denna aspekt från de konkurrerande 
storbankerna som har centrala kundservicenheter, snarare än decentraliserad och 
personlig kontakt på det lokala kontoret. 
 
Handelsbankens medarbetare på kontoren är de som ansvarar för relationen med 
bankens kunder och ses därför som bankens viktigaste konkurrensfördel 
(Handelsbanken, 2018). Handelsbanken ses som den mest attraktiva arbetsgivaren av de 
nordiska bankerna (Forbes, 2017) och intern rekrytering och långvarig anställning är 
vanligt inom banken. Detta syns tydligt på Handelsbankens personalomsättning som 
under de senaste fem åren legat runt 2 procent (Handelsbanken, 2018).  
 
Handelsbanken ställs nu, tillsammans med de andra storbankerna, inför en ny utmaning 
i den nya affärslogiken som paradigmskiftet i branschen förorsakat. Budskapet från 
banken är dock tydligt; de kommer att fortsätta värna om sin företagskultur, traditioner 
och arbetssätt, samtidigt som de möter en ny verklighet (Handelsbanken, 2018). 

1.3 Företagskulturens inverkan på medarbetarna 

Handelsbanken förlitar sig således på en stark företagskultur för att kunna upprätthålla 
sin decentraliserade struktur och särskiljande strategi. Detta då företagskultur kan 
användas som en form av informellt styrmedel i decentraliserade organisationer.  
 
Företagskultur, synonymt med organisationskultur, har kommit att bli ett väsentligt 
tema i såväl forskning inom organisationsteori och management som för praktisk 
företagsledning (Ogbonna & Harris, 2000, s. 766; Sturdy & Grey, 2003, s. 651). Detta 
grundar sig i att den kulturella dimensionen har ett stort inflytande på många aspekter 
av organisationer. Traditionella källor till framgång som produkt, processteknologi, 
tillgång till reglerade marknader och skalfördelar har kommit att få allt mindre 
betydelse, varvid organisationens kultur och förmåga som beror på hur medarbetarna 
leds, får en relativt större betydelse (Pfeffer, 1994, s. 11). Detta grundar sig i att 
kulturen präglar hur medarbetare inom företag tänker, känner, reagerar och vad de har 
för värderingar (Alvesson, 2015, s. 7). Då organisationer består av människor från olika 
sociala grupper ämnar företagskulturen att förankra gemensamma värderingar (Hofstede 
et al., 1990), vilka kan hjälpa till att särskilja företaget från konkurrenterna och bidra till 
att personalen kan identifiera sig med, och bli mer lojala till, organisationen (Whetten & 
Mackey, 2002). 
 
Då medarbetarna blir benägna att resonera på ett särskilt sätt genom kulturen kan denna 
påverka hur de upplever och hanterar företagets strategier. Företagskulturen blir därför 
relevant att ta i beaktning för att förstå hur organisationer resonerar kring allt från 
strategisk förändring till vardagligt ledarskap, och hur chefer och medarbetare förhåller 
sig till och samverkar med kunderna, liksom hur kunskap skapas, delas, vidmakthålls 
och används i organisationen (Alvesson, 2015, s. 9). Hur organisationskulturen 
uppfattas ur ett medarbetarperspektiv blir således en viktig aspekt för företagsledningar 
att ta hänsyn till då den har stor betydelse för företagets framtida effektivitet, tillväxt 
och framgång (Ogbonna & Harris, 2000, 766). Då Handelsbankens särskiljande strategi 
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grundar sig i bankens distinkta värderingar och idé om att bedriva bankverksamhet 
anser vi därför att det blir intressant att studera hur företagskulturen inverkar på 
medarbetarnas upplevelse av den valda strategin.  

1.4 Tidigare forskning 

I tidigare forskning argumenteras för att organisationer med stark företagskultur 
tenderar att bli mer framgångsrika (Deal & Kennedy, 1982; Peters & Waterman, 1982). 
Kultur definieras vanligen som ett socialt eller normativt ”lim” som håller 
organisationer samman (Siehl & Martin, 1981; Tichy, 1982). Kulturen uttrycker de 
värderingar eller sociala idéer som medlemmarna i organisationen delar (Louis, 1980; 
Siehl & Martin, 1981). Dessa värderingar eller beteendemönster ges uttryck för genom 
symboliska handlingar såsom myter (Boje et. al, 1982), ritualer (Deal & Kennedy, 
1982), berättelser (Mitroff & Kilmann, 1976; Wilkins & Marin, 1980), och särskilt 
språkbruk (Andrews & Hirsch, 1983).  
 
Bland den initiala forskningen om företagskultur som en intern variabel i organisationer 
finner man litteraturen om organisationsutveckling (Jacques, 1952; Harrison, 1972). På 
senare tid har fokus flyttats mer mot de normativa och symboliska delarna av 
organisationer. Denna inriktning i forskningen kring företagskultur erkänner att 
subjektiva tolkningsprocesser kan påverka hur människor anpassar sig till 
organisationer och syftar till att förklara och förutsäga hur det är relaterat till hur länge 
människor stannar i en organisation, nivån på frånvaro och lojaliteten till företaget. 
Denna forskningsinriktning har undersökt ett flertal dimensioner kring företagskultur. 
För att nämna ett antal exempel så tillkännagav Meyer (1982) hur ledarskapsideologier 
och historier kring organisationer skapar struktur; Martin & Powers (1983) undersökte 
vilken symbolisk makt information har; och Pfeffer (1981) föreslog att utövande av 
ledarskap ska ses som symboliska handlingar. Dessa forskare, bland många andra, 
argumenterade för att kulturella artefakter och ledarskapet i organisationer har stor 
betydelse för hur kommunikationen ser ut internt inom företaget. De kan vidare 
användas för att skapa lojalitet till organisationen, skapa en vägledande filosofi, 
motivera personalen och skapa socialt samspel.  
 
Det går att urskilja att tidigare forskning har en relativt samstämd bild kring vilken 
funktion företagskultur fyller i organisationer. Först och främst så skapar kulturen en 
känsla av tillhörighet för medlemmarna i organisationen; en gemensam 
organisationsidentitet (Ashforth & Mael, 1989; Deal & Kennedy, 1982; Hatch & 
Schultz, 2002; Peters & Waterman, 1982; Whetten & Mackey, 2002). Vidare innebär 
denna organisationsidentitet att fokus flyttas från att skapa egennytta till att bidra till 
kollektivet (Peters & Waterman, 1982; Siehl & Martin, 1981). Kulturen fungerar 
således som meningsskapande och hjälper till att guida och skapa önskvärt beteende hos 
medarbetarna (Meyer, 1982; Pfeffer, 1981). Kulturen skapar därmed en social stabilitet i 
organisationen genom delade värderingar (Alvesson & Willmott, 2002; Grönroos, 2015; 
Meyer, 1982; Pfeffer, 1981). Detta perspektiv bidrar till ett annat synsätt genom att det 
skapar förståelse för hur chefer och ledare kan influera och styra i vilken riktning 
organisationen ska röra sig (Tichy, 1982; Alvesson et al., 2016; Ogbanna & Harris, 
2000). Forskningen kring företagskultur är dock mycket bred och dessa är endast ett 
axplock av den djupgående kunskap och de varierande dimensioner som finns kring 
ämnet i tidigare litteratur.  
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Vidare finns det genomgripande forskning kring organisationsstruktur och 
företagskultur som belyser de möjligheter som uppkommit i samband med de 
teknologiska framstegen, däribland noteras det att även banksektorn har påverkats av 
förändringarna (t.ex. Yoo et al, 2012; Elliot, 2016). Digitaliseringens effekter på 
banksektorn är ett relativt välutforskat ämnesområde som undersökts från olika 
perspektiv, framförallt återfinns forskning om hur digitaliseringen påverkar 
kundlojaliteten, bankernas lönsamhet och långsiktiga strategier (t.ex. Casaló et al., 
2008; Loveman, 1998; Riivari, 2005; Schmidt et al., 2017; Sum Chau & Ngai, 2010). 
Den forskning som finns är vidare ofta geografiskt avgränsad till respektive land som 
studien utförts inom (t.ex. Kumar & Sharma, 2017; Schmidt et al., 2017; Elizur & 
Guttman, 1976; Gupta, 2012). Hofstede (1990) framhåller att nationell kultur påverkar 
organisationer och ledarskapsstil. Då forskningsbidragen som i huvudsak behandlar hur 
medarbetare inom den svenska banksektorn påverkas av digitaliseringen är väldigt 
begränsade är det intressant att studera fenomenet på nationell nivå för att således bidra 
till kunskapsutvecklingen inom denna kontext. Vidare är även forskningen kring 
effekterna av lagkrav på anställda inom banksektorn mycket begränsad. En huvudorsak 
till detta kan vara att några av de regelverkskrav som undersöks i denna studie nyligen 
har genomförts eller just nu implementeras på nationell nivå. Vi kan således konstatera 
att det finns ett forskningsgap avseende hur medarbetare inom den svenska banksektorn 
upplever att paradigmskiftet har påverkat deras arbetssituation.    

1.5 Problematisering      

Den svenska banksektorn har under de senaste åren genomgått ett paradigmskifte och 
därmed mött en ny verklighet. Paradigmskiftet har föranlett ökade regleringar på 
finansmarknaden, digitalisering av banktjänster och ett förändrat kundbeteende. Dessa 
förändringar ställer krav på att de traditionella storbankerna anpassar sina strategier för 
att bemöta de externa påtryckningarna. Som inledningsvis presenterat väljer tre av de 
fyra storbankerna att bemöta paradigmskiftet genom att stänga ner sina lokala kontor 
och styra kunderna till digitala plattformar. Handelsbanken väljer en annan strategi än 
konkurrenterna genom att istället addera den digitala dimensionen till den befintliga 
modellen. Att Handelsbanken valt att, i stor utsträckning, bevara sin konservativa och 
traditionella strategi i en bransch som blir allt mer digitaliserad och reglerad, och 
samtidigt bibehålla högst kundnöjdhet bland de svenska storbankernas privat- och 
företagskunder, skapar det intresse för att vidare studera hur banken och dess 
medarbetare framgångsrikt lyckats med detta samt hur det har påverkat deras 
arbetssituation. För att undersöka detta har följande frågeställning formulerats: 

1.6 Problemformulering  

Hur påverkas medarbetarnas arbetssituation av Handelsbankens strategiska 
positionering i den nya affärslogiken? 

1.7 Syfte 

Denna studie syftar till att skapa djupare förståelse för hur Handelsbankens 
företagskultur influerat medarbetarnas upplevelser om hur banken bemött 
paradigmskiftet i branschen för att därigenom bidra till kunskapsutvecklingen gällande 
hur företagskultur kan influera medarbetares upplevda arbetssituation vid omfattande 
branschförändringar. 
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1.8 Avgränsningar     

Vi har valt att avgränsa studien till att undersöka hur medarbetare på kontorsnivå 
upplever att deras arbetssituation har förändrats i samband med paradigmskiftet. Vi 
behandlar därför inte anställda på regionbanks-, central-, eller ledningsnivås subjektiva 
upplevelser. Valet att avgränsa studien till att endast behandla medarbetare inom 
kontorsrörelsen baseras på att studien ämnar erhålla en djupare förståelse inom det 
specifika segmentet. Ytterligare ett argument för avgränsningen är att Handelsbankens 
har en decentraliserad organisationsstruktur där kontorsrörelsen står fokus vilket gör det 
relevant att studera hur just medarbetarna på kontoren påverkas. I uppsatsen har vi valt 
att inte ta hänsyn till eventuella skillnader i medarbetarnas upplevelse beroende på̊ kön, 
ålder eller anställningslängd inom banken. Studien kommer vidare att vara geografiskt 
avgränsad till att endast behandla medarbetare inom den svenska kontorsrörelsen och 
kommer därför inte att inkludera Handelsbankens internationella kontor.   
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2. Teoretisk referensram 

 
I den teoretiska referensramen beskriver vi tidigare studier och teorier som bedömts 
vara aktuella för uppsatsen. Då kultur är ett mångfacetterat begrepp kommer vi i 
teoriavsnittet att beskriva olika centrala dimensioner av kulturbegreppet som är 
relevanta för att förklara medarbetarnas upplevelser av strategin. 

 

2.1 Organisationskultur 

För att skapa djupare förståelse för hur medarbetarna upplever Handelsbankens 
strategiska positionering blir det relevant att studera företagskulturens inverkan på de 
anställdas subjektiva upplevelser. När vi talar om hur medarbetare upplever att 
arbetssituationen har förändrats blir det viktigt att understryka att det inte handlar om 
enbart objektiva förhållanden i arbetet utan att även lyfta fram individens subjektiva 
upplevelser av detta. Detta grundar sig i att olika individer kan ha varierande 
uppfattningar om förändringarna beroende på individuella skillnader i motivation, 
förmåga och kompetens.  
 
Företagskultur, vilket kommer att benämnas synonymt med organisationskultur, 
hänvisar till hur en organisation utmärker sig från konkurrenterna genom delade 
värderingar och uppfattningar inom företaget (Alvesson, 2012, s. 202). 
Organisationskultur sprids genom traditioner och vanor och går inte att reducera till 
enstaka individer utan berör organisationer i sin helhet. Detta innebär att när kulturen 
väl förankrats blir den svår att förändra (Hofstede et al., 1990, s. 311). För att etablera 
en välfungerande kultur behöver företag implementera gemensamma värderingar och 
normer för de anställda, där värderingarna säkerställer att personalen arbetar enhetligt 
genom att influera och vägleda i det vardagliga arbetet (Alvesson et al., 2016, s. 58; 
Grönroos, 2015, s. 399). När personalen väl har en liknande uppfattning om normer och 
värderingar kommer organisationskulturen bidra till att individer är benägna att tolka 
situationer på liknande sätt som resterande medlemmar från samma grupp. Kultur kan 
därför beskrivas som ett fenomen som skapas och delas av medarbetare från olika 
sociala grupper för att etablera ett gemensamt tankesätt (Hofstede et al., 1990, s. 311). 
En utmaning med kulturen är att den är en abstrakt del av företag vilket gör att den blir 
svår att mäta eller konkretisera, detta eftersom kulturen handlar mer om tankesätt och 
värderingar än kvantifierbara strategier (Hofstede et al., 1990, s. 313). 
 
Inom företagskultur innebär ett gemensamt tänk eller gemensamma värderingar inte 
nödvändigtvis att människor ska ha samma beteende. Kulturen bör inte heller användas 
för att definiera sociala strukturer utan ska snarare betraktas som ett mentalt fenomen 
som påverkar hur individer värderar verkligheten (Alvesson, 2012, s. 203). Ett exempel 
som kan illustrera detta är hur olika människor värderar lön. Vanligtvis uppfattas 
ekonomer som rationella beslutsfattare som värderar ekonomisk kompensation högt 
(Alvesson, 2012, s. 204). Denna självcentrerade bild av människor benämns som homo 
economicus (Lee et al., 2009, s. 183). Ett annat sätt att betrakta människor är homo 
symbolicus, vilket beskrivs som att människor prioriterar symbolik och värderingar 
högre än den ekonomiska kompensationen (Henderson, 1971, s. 131). Ponera att 
diskutera lön med en person som har ett synsätt som överensstämmer med homo 
economicus respektive en som är mer symboliskt styrd, homo symbolicus.  
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Den rationella personen hade bedömt en löneökning som ökad köpkraft, medan den 
symboliska personen snarare hade betraktat detta som att bli uppskattad vilket resulterar 
i högre status och självkänsla (Alvesson, 2012, s. 204). Hur olika personer uppfattar 
situationer kan vägledas genom kultur, vilket stärks av Alvesson (2012, s. 205) som 
menar att en stark företagskultur medför att individuella personer delar ett 
intersubjektivt perspektiv och därmed ofta upplever situationer på ett likartat sätt då 
kulturen skapar ett gemensamt tankesätt. Därmed handlar kulturen om medarbetarnas 
tankesätt och tanken bakom deras beteende, snarare än själva beteendet i sig. 
 
2.1.1 Etablering och upprätthållande av företagskultur 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad som skapar en stark organisationskultur och 
vad som kännetecknar en organisation med starka gemensamma värderingar. 
 
För att lyckas etablera en distinkt företagskultur är det viktigt att ta hänsyn till 
verksamheten och hur den särskiljer sig från konkurrenternas. Företag med stark kultur 
tenderar att fokusera på sin nisch och hur deras strategi är mer hållbar än 
konkurrenternas (Alvesson, 2012, s. 209). När företag väl etablerat sin nisch förs 
organisationskulturen vidare genom att medarbetarna delar och förmedlar gemensamma 
föreställningar, värderingar och symbolik (Alvesson, 2012, s. 210). Barney (1986, s. 
663) menar att företag med en väl etablerad och säregen företagskultur bör värna om 
sina värderingar då kulturen kommer att öka deras konkurrenskraft och ekonomiska 
lönsamhet. 
 
För att avgöra om företag lyckats förankra en stabil kultur inom organisationen har 
Grönroos (2015, s. 399) definierat tre egenskaper som ofta kännetecknar organisationer 
med starka gemensamma värderingar; de gemensamma värderingarna utgör tydliga 
riktlinjer för hur arbetsuppgifterna bör utföras, cheferna ägnar mycket tid åt att utveckla 
de gemensamma värderingarna samt att de gemensamma värderingarna är djupt 
förankrade hos personalen. Dessa värderingar kan vara idéer om vad företaget har för 
etiska förhållningsregler, hur de bedömer effektivitet eller vad som anses vara ett 
positivt respektive negativt beteende inom företaget. En grundläggande förutsättning för 
organisationers produktivitet är den kollektiva förmågan att samarbeta och effektivt 
kunna utföra arbetsuppgifter (Alvesson, 2012, s. 205). Detta är väsentligt då syftet med 
en organisation är att bilda en grupp som kan producera ett bättre resultat än om samma 
personer skulle arbeta individuellt. En förutsättning för detta är att de anställda inte har 
egna världsuppfattningar, utan en kollektiv och likartad syn på den sociala verkligheten. 
Det innebär att den individuella uppfattningen och åsikten blir mindre central än den 
kollektiva (Alvesson, 2012, s. 205). När det individuella perspektivet reduceras kan 
företag forma organisationer med stark ömsesidig förståelse där de anställda effektivt 
arbetar mot gemensamma mål.  
 
Att ha starka gemensamma värderingar förbättrar organisationens prestationsförmåga då 
medarbetarna blir mer motiverade, men starka gemensamma värderingar kan medföra 
att ny personal formas efter gruppens tankesätt. Därmed kan kulturen assimilera och 
påverka ny personal som tänker på ett annorlunda sätt (Grönroos, 2015, s. 399). Således 
är det vanligt förekommande att nyanställda skolas av de som jobbat under en längre tid 
och att dessa blir kulturbärare. I de fall där företagskulturen är starkt framträdande 
tenderar nyanställda som inte delar värderingarna att lämna organisationen medan de 
som väljer att stanna inom företaget anammar kulturen (Alvesson, 2012, s. 209; 
Hofstede, 2001, s. 18; Van Maanen, 1979, s. 544). En stark företagskultur kan därmed 
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resultera i att organisationen har svårare att upptäcka utmaningar som uppstår i 
omvärlden eller klara av att anpassa sig till förändringar.  
 
2.1.2 Organisationsidentitet och självbild  
Ofta försöker företagsledningar och anställda att definiera sin verksamhet som 
överlägsna konkurrenterna i olika hänseenden (Alvesson, 2015, s. 55). Man betonar 
egenskaper som framstår som särskilt fördelaktigt jämfört med de andra. Vi kan se 
exempel på detta hos Handelsbanken som är tydliga med att bankens verksamhet skiljer 
sig från de konkurrerande bankerna i flera avseenden. Ju tydligare en organisation 
särskiljer sig från omgivningen och ju fler sociala gruppbildningsmekanismer som 
förekommer internt, desto starkare närhet upplever medarbetarna till organisationen 
(Alvesson, 2015, s. 55; Verbos et al., 2007, s. 21). 
 
I organisationer är det ofta sociala, snarare än individuella, identiteter som är av största 
relevans (Whetten & Mackey, 2002, s. 395). Social identitet, eller självbild, åsyftar de 
grupper eller kategorier som individen identifierar sig med vilka exempelvis kan vara 
nationalitet, kön, etnicitet, ålder, företag, enhet, yrke (Ashforth & Mael, 1989). 
Människor tenderar att hänvisa till sociala kategorier när de beskriver sig själva och sin 
identitet och dessa grupper kan vara större eller mindre, men är alltid standardiserade 
och har gemensamma faktorer som särskiljer dem från andra grupper (Whetten & 
Mackey, 2002). Detta kan ske genom att en anställd identifierar sig själv som en 
banktjänsteman, vilket kan komma att bli en stor del av självbilden. En effekt av att 
identifiera sig med andra i en grupp är att man blir mer benägen att ta gruppens parti 
och känna sammanhållning (Whetten & Mackey, 2002, s. 396). 
 
Således är det väsentligt för företag att lyckas särskilja sig från andra organisationer och 
belysa gemensamma värderingar internt. För att implementera en stark 
organisationskultur behöver medarbetarna känna samhörighet till företaget och uppleva 
att de kan identifiera sig med det (Alvesson, 2015, s. 57). Ashforth & Mael (1989) 
definierade fyra huvudsakliga faktorer som påverkar medarbetarnas benägenhet att 
identifiera sig med organisationen: 
 

• hur karaktäristiska och distinkta gruppens värderingar är gentemot andra, där en 
större skillnad skapar en tydligare identitet 

• gruppens status, där medarbetare känner mer stolthet och tilldelas högre status 
om värderingarna genererat ett positivt resultat 

• inställningen mot konkurrenterna, där ju mer kunskap om ”de” desto mer 
explicit ”vi” 

• de sociala relationerna inom organisationen, där en ju lättare social 
gruppbildning och interna sociala relationer desto mer benägna blir 
medarbetarna att relatera till identiteten. 

 
Företag som uppfyller dessa kriterier och särskiljer sig från konkurrenterna genom både 
intern och extern distansering kommer att utveckla en starkare och tydligare social 
identitet för medarbetarna, förutsatt att företaget representerar något positivt. Med det 
interna menas då symboliska ting som exempelvis slogan, logotyp eller design medan 
det externa handlar om de materiella objekt som företaget framställer såsom produkt 
eller lokalisering (Hatch & Schultz, 2002, s. 1002). Då organisationsidentiteten bidrar 
till att medarbetarna uppfattar företaget som unikt och bättre än konkurrenterna leder det 
således till att personalen blir mer benägna att anamma organisationens värderingar 
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(Hatch & Schultz, 2002, s. 1001). Därmed kan man hävda att organisationsidentitet är 
en väsentlig del av företagskulturen. 
 
För Handelsbanken kan organisationsidentitet innebära att medarbetarna ser bankens 
strategi som unik och de externa produkterna eller tjänsterna som annorlunda från de 
andra storbankerna vilket för de anställda kan forma ett starkt ”vi”. Denna ”vi”-känsla 
kan mynna ut i att personalen inom banken definierar sig själva som ”Handelsbankare” 
snarare än att mer generellt definiera sig banktjänstemän. Den upplevda sociala 
identiteten kan vidare skapa en starkare samhörighet vilket kan resultera i högre lojalitet 
till organisationen. Ett starkt ”vi” ger dock upphov till att den interna gruppen betraktar 
utomstående grupper som ”dem” och därför bör social identitet även diskuteras utifrån 
de potentiella riskerna som kan uppstå genom detta polariserande synsätt (Alvesson & 
Willmott, 2002, s. 630; Hatch & Schultz, 2002, s. 1007). Ett starkt ”dem” kan skapa en 
negativ inställning till konkurrenters strategier, i detta fall andra banker, och verka som 
grogrund för misstänksamhet och omoraliskt agerande (Turner et al., 1992, s. 789). 
Vidare kan även intern problematik uppstå genom att det kan skapas subkulturer eller 
subgrupper inom företaget. Beslutsfattare därför bör ta hänsyn till de negativa 
aspekterna av organisationsidentitet likväl som de positiva (Alvesson & Björkman, 
1992, s. 35).  

2.2 Organisationskultur, makt och ledning 

Kultur kan på olika sätt relateras till centrala aktörers agerande för att påverka 
underlydandes föreställningar, ideal och motiv. Vi kommer därför i detta avsnitt att 
diskutera hur en stark organisationskultur kan brukas som en form av subtilt 
maktutövande som kan påverka människors tankar och agerande i önskvärd riktning. 
Nedan behandlas först makt och sedan kortfattat ledarskap, även om de två begreppen 
inte helt skiljer sig åt. 
 
2.2.1 Samband mellan makt och kultur 
Makt har tidigare definierats som förmågan att få andra att anpassa sin vilja efter 
maktutövaren och anses vara en del av kulturen (Alvesson, 2012, s 214). Denna 
uppfattning av makt har förändrats på senare tid då makt inte längre ses som ett verktyg 
för att kontrollera eller tvinga medarbetarna, utan snarare som att kulturen kan styra de 
anställda till att tänka och resonera på ett visst sätt (Ogbonna & Harris, 2000, s. 770; De 
Vries & Miller, 1986). Eftersom kulturen till stor del handlar om gemensamma 
värderingar finns det en koppling mellan kultur och den moderna definitionen av makt 
(Ogbonna & Harris, 2000, s, 781). Genom denna typ av maktutövande uppmuntras de 
anställda till att tänka självmant, men de kommer att influeras av kulturen och således 
uppfatta verkligheten utifrån vad företaget har förespråkat. Wolf (1994) menar att 
kulturen framhäver en viss uppfattning av verkligheten och hur anställda bör förhålla 
sig till den, vilket görs för att minimera potentiella hot mot kulturens sanning. Företag 
kan därför använda sig utav symboliska medel för att förstärka sin sanning (Andrews & 
Hirsch, 1983; Boje et. al, 1982; Deal & Kennedy, 1982; Mitroff & Kilmann, 1976; 
Wilkins & Marin, 1980). Således kan detta bidra till en ökad gemensam identitet inom 
företaget. 
 
2.2.2 Styra medarbetare genom subtil maktutövning 
Det är ovanligt att den utövade makten uppmärksammas av medarbetare då den sker på 
subtila sätt. Exempelvis kan ledningen påverka de anställdas produktivitet genom att 
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framhålla intern karriärutveckling och locka med befordran (Kaufmann & Kaufmann, 
2016, s. 485; Walumbwa & Harnell, 2011, s. 156). Detta skapar således ökad lydnad 
och önskvärda beteenden från de anställda då de eftersträvar att möta ledningens 
förväntningar för att uppnå en högre position inom företaget. Den personal som värderar 
sin karriärutveckling högt kommer således vara enklast att påverka så länge deras 
ambition om att klättra inom företaget finns kvar (Blom & Kärreman, 2012, s. 100). 
Personalens ambitioner kommer därför att leda till att de blir mer måna om att prestera 
bra resultatmässigt, men det kommer även att öka deras benägenhet att anpassa sin 
personlighet för att uppfattas på ett bra sätt av ledningen (Walumbwa & Hartnell, 2011, 
s. 156). Individer som motiveras av karriärutveckling tenderar således att vara 
övertydliga med sin lojalitet och att framhäva sin utvecklingspotential för att bli en 
bättre medarbetare. 
 
Då detta baseras på att medarbetarna fortfarande motiveras av att uppnå en högre 
befattning eller få ökade ansvarsområden behöver företaget systematiskt locka med 
symboliska och materiella ting (Alvesson, 2012, s. 215). Den typ av belöning som 
motiverar de anställda att prestera bättre för att avancera inom företaget kan vara titlar, 
större kontor, tjänstebil, exklusiva utbildningar, med mera. För att utnyttja denna typ av 
makt i största möjliga utsträckning bör företaget ha flera hierarkiska nivåer med olika 
förmåner för respektive nivå, något som Alvesson (2012, s. 216) menar kan innebära 
negativa konsekvenser för företaget. Inom organisationer med lägre karriärambitioner 
och vilja att avancera har medarbetare mindre fokus på att vara cheferna till lags, vilket 
ökar kreativiteten bland de anställda då de ges en större frihet att testa egna lösningar. 
 
Makt är därmed sammankopplat med de symboliska incitamenten som företag använder 
för att motivera medarbetarna, vilket kan ske i form av hierarkier och betoning av 
medarbetares olikheter statusmässigt inom företaget (Alvesson, 2012, s. 216). Således 
bidrar den systematiska uppdelningen av de anställda till att det bildas olika nivåer och 
kategorier inom personalstyrkan, och dessa skillnader kommer att leda till att 
medarbetarna upplevs inneha olika värden och betydelser. Uppfattningen om 
medarbetarnas olika värden är nödvändig för att ledningens direktiv ska få 
genomslagskraft (Alvesson, 2012, s. 216). Då de anställda tilldelar sina kollegor olika 
värden baserat på symbolik kommer inte den subtila makten att uppfattas som en 
styrande kraft från ledningen eller de högre upp i hierarkin (Alvesson, 2012, ss. 216–
217). Snarare kommer det att upplevas som något personalen frivilligt valt att acceptera 
och makten blir därmed en föreställning som influerats av beslutsfattare, men som 
medarbetarna själva valt att ta del utav (Alvesson, 2012, s. 217). Utsträckningen som de 
anställda väljer att anpassa sig till dessa värderingar kan dock skilja sig åt, där 
exempelvis vissa kan vara mer kritiska till att värdera andra utifrån titel, men den subtila 
makten kommer ändå att utövas och påverka personalen (Alvesson, 2012, s. 217). 
Följaktligen finns det ett starkt samband mellan makt och kultur. 
 
2.2.3 Organisationskultur och ledarskap 
Makt och kultur kompletteras av ett tredje element då det även finns en relation mellan 
makt och ledarskap. Till skillnad från makt uppfattas dock ledarskap som något positivt 
samtidigt som ledarskapet influeras och drivs av kulturen inom organisationen 
(Alvesson, 2012, s. 217). Genom att förena medarbetarna i organisationen och motivera 
dem till att sträva mot gemensamma mål, samt övertyga dem om hur dessa ska uppnås 
blir ledarskapet en typ av kulturpåverkan (Hales, 2001, s. 22). Med detta menas att 
ledarskapet inom organisationen kommer att grunda sig i företagskulturens värderingar, 
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till exempel kommer en arbetsplats som prioriterar kostnadseffektivitet och sparsamhet 
att ha ett annat ledarskap än nystartade expansiva företag som värderar snabbhet och 
innovation för att lansera nya lösningar. Med denna grund menar Alvesson (2012, s. 
217) att högt uppsatta chefer både påverkar organisationskulturen samtidigt som de 
själva påverkas av den. 
  
Med ledarskap som verktyg kan chefer påverka de anställdas inställning om 
arbetsuppgifter, styrsystem och kunder, men ledarskap i sig handlar inte i huvudsak om 
att kontrollera eller styra beteenden (Kotter, 2014, s. 86). Genom övertygande och 
pedagogiska aktiviteter kan de anställda motiveras till att acceptera visst förhållningssätt 
och värderingar och därigenom agera i enlighet med företagsledningens önskemål 
(Kotter, 2014, s. 93; Hales, 2001, s. 24). För ett effektivt ledarskap krävs emellertid att 
chefer föregår med gott exempel, även kallat symboliskt ledarskap, där de använder 
särskilda uttryck och inspirerar de anställda med uppfostrande och motiverande historier 
samt kompletterar dessa med materiella belöningar (Kotter, 2014, s. 94). Den stora 
utmaningen med ledarskap som maktverktyg ligger i att skapa trovärdighet för det 
symboliska ledarskapet och de konsekvenser som detta innebär för medarbetarnas 
fantasi, tankar och känslor (Alvesson, 2012, s. 218). 
 
2.2.4 Organisationskultur som begränsning 
En stark organisationskultur har ur många perspektiv en positiv påverkan på företaget; 
den hjälper till att koordinera arbetet, förser gruppmedlemmarna med gemensamma 
värderingar, mening, riktning och syfte (Alvesson, 2015, s. 149). Som tidigare nämnt 
finns det även negativa aspekter med att ha en stark kultur. När ledningen påverkar 
kulturen eller handlar utifrån en uppsättning av föreställningar och innebörder som 
medarbetarna tar för givna, är det en subtil form av makt som utövas (Alvesson, 2015, s. 
149; Hales, 2001, s. 22). Kulturen hindrar således människor från att kritiskt undersöka 
och utvärdera skälen till varför organisationen väljer, och håller fast vid, en särskild 
strategi istället för att överväga andra alternativ (Christensen & Cheney, 2000, s. 247; 
Hatch & Schultz, 2002, s. 1007). Kulturella föreställningar som framställs av mäktiga 
aktörer inom organisationen motverkar på så vis medarbetarnas individuella 
ifrågasättande och oberoende tänkande. Det blir därför relevant att undersöka om 
samstämmighet kring idéer och värderingar är äkta eller bara om det bara är fråga om 
konformism och lydnad (Brown & Starkey, 2000, s. 105). 

2.3 Arbetsdelning 

Vi har genom vår induktiva ansats identifierat att Handelsbankens kultur är starkt 
sammankopplad till idéer om en decentraliserad organisationsstruktur. Arbetsdelning 
blir således ett centralt tema att diskutera för att förstå Handelsbankens kultur och 
strategiska positionering i paradigmskiftet. Vi kommer därför att behandla litteratur 
avseende arbetsdelning i följande avsnitt.  
 
2.3.1 Horisontell- och vertikal arbetsdelning  
Horisontell arbetsdelning handlar om en differentiering av de arbetsuppgifter som måste 
göras i en organisation, t.ex. inköp, försäljning, produktion, ekonomi och personalfrågor 
(Hales, 2001, s. 95; Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 148). Genom att differentiera 
arbetsuppgifterna ökar graden av specialisering och ansvaret fördelas ut över en större 
grupp eller avdelning (Hales, 2001, s. 102). På individnivå ökar således variationen i 
arbetet, kraven och graden av kvalifikation och betydelse (Hales, 2001, s. 102). En viss 
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specialisering av arbetsuppgifter förekommer i alla organisationer, men är mer påtaglig i 
större organisationer där personalen inte kan förväntas hålla på med alla typer av 
arbetsuppgifter (Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 149). Den omfattande 
specialiseringen i större organisationer leder till krav på samordning och styrning för att 
åstadkomma nödvändiga samarbeten mellan funktioner och specialister (Sveningsson & 
Alvehus, 2012, s. 150). Det blir därför väsentligt att medarbetare inom olika 
avdelningar arbetar gemensamt och i samma riktning, samt att de olika 
arbetsuppgifterna som finns i arbetsflödet kopplas till varandra. 
 
Vertikal arbetsdelning handlar formellt om hur många beslutsnivåer man har i en 
organisation, dvs. hur många “lager” som finns i organisationsschemat (Sveningsson & 
Alvehus, 2012, s. 150). Har organisationen få beslutandenivåer benämns den som en 
“platt” organisation, medan en organisation med fler nivåer och därmed en djupare 
vertikal struktur kallas för en byråkratisk organisationsstruktur. Det talas ofta om att 
platta organisationer är mest funktionella då de möjliggör en högre grad av flexibilitet, 
men det är svårt att entydigt avgöra vilken typ av organisation som faktiskt är mest 
produktiv (Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 150).  
 
Då färre beslutsnivåer medför att företag decentraliserar befogenheter kan 
beslutsfattandet upplevas som smidigare och mindre byråkratiskt då färre personer 
involveras (Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 150). Grönroos (2015, s. 338) menar att 
ett tjänsteföretag inte bör vara onödigt byråkratiskt eller innehålla för många hierarkiska 
nivåer då kundinriktning kräver att personalen på djupet förstår och accepterar sitt 
kundansvar samt har befogenhet att handla i kundernas intresse. För att tjänsteföretag 
ska kunna uppnå en verklig kundinriktning måste organisationspyramiden plattas och 
beslutsfattandet decentraliseras (Grönroos, 2015, s. 339).  
 
2.3.2 Decentralisering 
Centralisering handlar om i vilken utsträckning den formella makten att fatta beslut i 
organisationer är koncentrerad till en enskild person (chef), kommitté eller annan enhet, 
vanligtvis högre upp i organisationen (Kaufmann & Kaufmann, 2016, s. 67). Motsatsen 
till centralisering är decentralisering, vilket i modernt arbetsliv har kommit att bli allt 
mer omtalat. Detta grundar sig i flera skäl. Ett är att den informationsmängd som i dag 
produceras gör det omöjligt för beslutsfattare att ta hänsyn till all tillgänglig information 
i beslutsfattandeprocessen (Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 153). Beslutsfattare kan 
därför delegera en del av beslutsfattandet så att fler kan ta del av och beakta 
informationen och således minska den individuella informationshanteringen. 
 
Ett annat skäl som talar för decentralisering utgörs av de krav på flexibilitet och 
förmåga till anpassning som i dag anses krävas på grund av den snabbt föränderliga 
omgivning som organisationer befinner sig i (Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 153). 
Detta innebär att beslutsmakten i organisationer bör förläggas hos dem som har 
möjlighet att snabbt svara på omgivningens krav och förväntningar, t.ex. hos dem som 
arbetar närmare marknaden och bättre känner dess behov (Sveningson & Alvehus, 
2012, s. 153). En banktjänsteman som har mer direktkontakt med kunden och känner 
dennes behov kan troligen göra en mer nyanserad bedömning om exempelvis 
betalningsförmåga än en högre uppsatt chef som bara får se en formell kreditbedömning 
utan närmare kännedom om den aktuella kunden.  
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2.3.3 Självbestämmande 
Att ge personalen frihet att handla innebär att ge människor i organisationen, till 
exempel kundkontaktspersonal, befogenhet att själva fatta beslut och agera efter eget 
huvud i problematiska situationer (Grönroos, 2015, s. 385). Syftet med att ge 
självbestämmande till personalen är att öka medarbetarnas motivation och skapa 
förutsättningar för ökat engagemang och produktivitet (Sveningsson & Alvehus, 2012, 
s. 153). Vidare menar Grönroos (2015, s. 385) att högre grad av självbestämmande, eng. 
empowerment, kan medföra högre grad av arbetstillfredsställelse hos medarbetarna 
vilket i sin tur kan leda till förbättring av kundkontaktpersonalens bemötande mot kund. 
Genom att man på så sätt lyckas stärka kundlojaliteten och göra fler affärer kan detta 
väntas resultera i positiva effekter på företagets lönsamhet (Oakland & Oakland, 1998). 
 
Begreppet handlingsfrihet eller självbestämmande har dock ifrågasatts och kritiserats. 
Detta med grund i att den faktiska friheten att ta egna beslut ofta varit begränsad och 
innehåller interna motsägelser som kan tänkas ha negativa effekter på personalens 
motivation (Grönroos, 2015, s. 386). Företagsledare motverkar ofta, medvetet och 
omedvetet, medarbetarnas självbestämmande genom att i praktiken förlita sig mer på 
standardiserade processer som styr personalens prestationer i en förutbestämd riktning 
(Alvesson, 2015, s. 149). När företagsledare genom handlande och attityder motarbetar 
medarbetarnas handlingsfrihet skapas inte ett arbetsklimat som motiverar personalen att 
ta eget ansvar för sina handlingar, särskilt inte om handlingarna avviker från hur 
arbetsuppgifter vanligtvis brukar utföras i organisationen (Grönroos, 2015, s. 386). 
Lyckas företaget införa ett ökad självbestämmande på ett framgångsrikt sätt kan dock 
resultaten bli goda, men det kräver en genuin och kontinuerlig ansträngning från både 
ledning och anställda samt att tydliga befogenhetsramar finns för att lyckas med detta 
(Grönroos, 2015, s. 386). 

2.4 Personalledning 

Då studien utgår från ett medarbetarperspektiv och ämnar skapa djupare förståelse för 
medarbetarnas upplevelser är det relevant att beskriva hur organisationen kan arbeta 
med personalledning. I synnerhet i tjänsteföretag är de anställdas roll central för hur 
framgångsrik verksamheten blir (Grönroos, 2015, s. 385). Trots teknikens allt större 
betydelse behövs kundcentrerad och serviceinriktad personal för att kunna tillhandahålla 
högkvalitativa serviceupplevelser. Följaktligen blir det viktigt att beakta medarbetarnas 
behov och förväntningar för att skapa långsiktig lojalitet och motivera medarbetarna, då 
dessa är vitala aktörer för att bedriva framgångsrik bankverksamhet.  
 
2.4.1 Motivationsfaktorer  
Centralt för alla organisationer är frågor om motivationsincitament. Dessa förklarar hur 
företag kan attrahera och behålla personal, inspirera dem till utveckling och få dem att 
anstränga sig för att utföra ett bra arbete (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 351). Det 
leder till frågor om människors behov och önskemål, vilket organisationer bör beakta i 
sitt arbete med att motivera och styra medarbetare. Den befintliga forskningen kring 
motivation kan sammanfattas i tre större huvuddrag: inre motivation, instrumentell 
motivation och interaktiv motivation (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 351). Dessa 
beskrivs mer ingående nedan.  
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Inre motivation 
Inre motivation utgår från humanistisk psykologi och fokuserar på individens inre 
behov och drivkrafter (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 352). Inom den humanistiska 
psykologin är den välkände forskaren Abraham Maslow inflytelserik genom sin idé om 
behovshierarkin (Maslow, 1954), vilken ofta refereras till även i företagsekonomin. 
Maslow föreslog att fundamentala mänskliga behov kunde rankas hierarkiskt från de 
mest grundläggande som trygghet, gemenskap och status till högre och mer exklusiva 
behov (Maslow, 1954, ss. 80–97). Maslow’s hierarki hade följande nivåer: 1. 
fysiologiska behov (vatten, mat, luft), 2. trygghet (säkerhet, stabilitet), 3. gemenskap 
(kärlek, vänskap), 4. självkänsla (makt, uppskattning), 5. självförverkligande. Innan ett 
högre behov görs aktuellt och kan fungera som en motivationsfaktor för individen krävs 
att det närmast underliggande behovet i hög utsträckning är tillgodosett. 
 
Maslow (1954, s. 100) menar således att en individ som inte fått de fysiologiska och 
grundläggande behoven tillfredsställda inte heller fokuserar lika mycket på de högre 
nivåerna i behovstrappan. Teorin har getts mycket utrymme och refererats till, men den 
har även blivit föremål för en del kritik. Detta då idén om behovshierarkin ses som 
mekanisk och tenderar att behandla mänskligt beteende som svårförklarligt snarare än 
logiskt. Kritiker menar att man kan betvivla att endast ett motiv och/eller behov skulle 
vara aktuellt vid ett visst tillfälle. 
 
McGregor (1960) vidareutvecklade Maslow’s behovshierarki genom att betona att 
medarbetare också påverkas av vilken attityd företagsledningen har mot dem. Detta 
beskrivs som teori Y och X; där medarbetare antingen ses som ambitiösa, 
självmotiverade och intresserade av att göra ett bra arbete för organisationen, eller där 
de ses som lata, ointresserade och är i behov av övervakning och kontrollstyrning 
(Eriksson-Zetterquist et al., 2015, s. 108). Således utgår teorin från att människor är 
sociala lagspelare som bör motiveras med sociala drivkrafter snarare än ekonomiska. 
Den primära idén enligt teori Y är att medarbetare är aktiva och finner tillfredsställelse i 
att göra ett bra jobb (McGregor, 1960, s. 48). Organisationer kan således motivera 
personalen till att vilja utvecklas i enlighet med företagets ambitioner och mål 
(McGregor, 1960, s. 56). Teori X beskriver att medarbetare som fått sina fysiologiska 
och trygghetsrelaterade behov uppfyllda i Maslow’s trappa riskerar att tappa 
motivationen till att göra ett bra arbete om de högre nivåerna inte fortsätter att 
tillfredsställas (McGregor, 1960, s. 40). Dessa, enligt Teori X, anses vara lata och 
passiva medarbetare som ställer orimligt höga krav på den ekonomiska ersättningen 
(McGregor, 1960, s. 41). Då teorin bygger på Maslow’s behovstrappa ger den ett vidare 
perspektiv på hur människors olika behov kan tillgodoses för att motivera de anställda 
till att göra ett gediget arbete och jobba mot att uppnå företagets mål. 
 
Instrumentell motivation 
Ett instrumentellt perspektiv på motivation utgår från medarbetarnas förväntningar på 
att bli kompenserade och belönade, samtidigt som de undviker bestraffning i form av 
utskällning från chefen eller missnöjda kunder (Kaufmann & Kaufmann, 2016, s. 132). 
Således innebär detta perspektiv att medarbetarna motiveras av förväntningar då de 
tenderar att prestera bättre om de förväntar sig en positiv belöning. Medarbetarnas 
bedömning av belöningen och sannolikheten att de kommer att uppnå målet påverkar 
motivationsnivån hos individerna, vilket i sin tur har direkt inverkan på i vilken 
utsträckning de kommer att anstränga sig (Vroom, 1964. s. 197). Enligt instrumentell 
motivation kan människor inspireras till att prestera bättre och lägga mer tid på sitt 
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arbete om de förväntas belönas genom konkreta medel som löneökning eller befordran 
(Kaufmann & Kaufmann, 2016, s. 133). Därmed grundar sig denna typ av 
motivationsteori i att förstå individers förväntningar och hur de värderar dessa snarare 
än deras behov (Vroom, 1964, ss. 212–213).  
 
Interaktiv motivation 
Enligt ett interaktivt motivationsperspektiv fokuserar företag på sociala aspekter för att 
motivera sina anställda (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 356). Den interaktiva modellen 
fördelas i tre huvudsakliga motivationsfaktorer: normer, ömsesidighet och identitet 
(Alvesson & Kärreman, 2012, s. 356). Med normer menas den standard eller ideal som 
finns i organisationen gällande exempelvis arbetsmoral, effektivitet och sociala 
interaktioner. Detta kan exemplifieras med arbetsplatser där det anses vara vanligt att 
jobba övertid, arbeta under lunchen eller där de anställda gemensamt tar en fikapaus och 
spelar brädspel tillsammans. Om det råder en sådan norm på arbetsplatsen kommer 
nyanställda att anpassa sig till det beteendet och följa de normerna som dominerar inom 
gruppen. Detta beror på att människor vill passa in i grupper och leva upp till de 
förväntningarna som finns i gruppen (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 356).  
 
Författarna beskriver ömsesidighet som relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare 
och att denna relation bygger på normer och förväntningar vilket skapar en ömsesidig 
relation (Alvesson & Kärreman 2012, s. 357). Det innebär att en arbetstagare som ges 
en hög ekonomisk kompensation, goda karriärmöjligheter och inflytande över sitt arbete 
också kommer att arbeta med höga förväntningar från arbetsgivaren om exempelvis 
lojalitet eller att jobba utöver ordinarie arbetstider. Därmed kan en arbetsgivare skapa 
hög motivation bland de anställda baserat på normer, ekonomisk kompensation eller 
icke-monetära belöningar och således skapa ömsesidighet och långsiktighet där 
arbetstagarna visar uppskattning genom en motprestation som exempelvis att arbeta 
övertid (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 357).  
 
Den tredje aspekten handlar om medarbetarnas självbild och identitet. Enligt detta 
perspektiv agerar människor olika beroende på hur de upplever sig vara, där en viss 
identitet medför ett tillhörande beteendet (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 357). Således 
förutsätter identiteten en typ av subjektivitet som vägleder individens tankar, känslor 
och värderingar i en viss riktning. Detta kan exempelvis vara att benämna en 
arbetsgrupp som konsulter och därmed kan medlemmarna i gruppen acceptera längre 
arbetsdagar eller obekväma arbetstider eftersom det stämmer överens med bilden av en 
konsult (Alvesson & Kärreman, 2012, s. 358). 
 
2.4.2 Hantera förändringar i arbetsmiljön 
För att få djupare förståelse för hur medarbetarna påverkas av paradigmskiftet i 
banksektorn och hur de uppfattar Handelsbankens strategi blir det relevant att studera 
vilken påverkan förändringar i arbetsmiljön kan ha på medarbetarnas arbetssituation. 
 
Förändring kan definieras som att något övergår från ett tillstånd till något annat. Hur 
människor reagerar på förändringar och i vilken utsträckning detta sker är dock 
individuellt. Vad som framgår tydligt av teorin inom området är att alla som berörs av 
förändringar påverkas känslomässigt (Granberg, 2011, s. 757). Hur man reagerar på 
förändringar, eller vilken attityd man har gentemot dem, är reaktioner av värderande och 
känslomässig karaktär (Judge et al., 2014, s. 497). Arbetsattityder är värderingar om det 
egna arbetet och dessa uttrycker en persons känslor för, antaganden om, och 
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anknytningar till arbetet (Judge & Kammeyer-Mueller, 2012, s. 343). Arbetsattityder 
anses vara en viktig infallsvinkel för att skapa djupare förståelse för individens beteende 
i organisationer gällande produktivitet, trivsel och personalomsättning (Kaufmann & 
Kaufmann, 2016, s. 316).  
 
Enligt Rubenowitz (2004, s. 21) baseras den enskilde medarbetarens värderingar och 
attityder mot förändringar ofta i psykologiska grunder. Bedöms förändringarna inte vara 
hotande mot medarbetarnas nuvarande sociala position och/eller psykologiska behov, 
samt att förändringarna förväntas medföra ökade möjligheter kommer de att bemötas 
med en positiv inställning (Angelöw, 2010, s. 17). Angelöw (2010, s. 17) menar att 
människor har behov av förändring, förnyelse och utveckling välkomnar förändringar 
som förbättrar deras egen situation. Medarbetares reaktioner på förändringar beror 
således på om de upplever förändringarna som hotande eller möjliggörande i deras 
psykosociala arbetssituation (Rubenowitz, 2004; Yousef, 2000; Dent & Goldberg, 1999; 
Angelöw, 2010).  
 
Motivation, information och delaktighet är exempel på faktorer som kan bidra till ökad 
acceptans och positiva attityder till förändring (Angelöw, 2010; Granberg, 2011; 
Kaufmann & Kaufmann, 2005; Rubenowitz; 2004). Om dessa faktorer inte uppfylls kan 
det förorsaka oro, osäkerhet, negativa diskussioner, ökat intresse för regleringar, 
spridning av rykten, skuldbeläggning av överordnade och ökad känsla av stress 
(Granberg, 2011, s. 749). De negativa reaktionerna orsakas sällan av förändringen i sig, 
utan snarare av att förändringen ger upphov till oro för förlust av status, lön eller 
trygghet (Dent & Goldberg, 1999, s. 36). Vidare beror utveckling av stress på vilka 
arbetskrav som ställs på individen (Kaufmann & Kaufmann, 2016, s. 335). Arbetskrav 
utgörs av de faktorer som ingår i medarbetarnas arbetsuppgifter och arbetsvillkor såsom 
arbetstid, fysisk arbetsmiljö, ny teknik och överbelastning. Således kan brister i 
organisationsstrukturen och arbetsklimatet som exempelvis arbetsengagemang, 
deltagande i beslut och grad av självbestämmande utlösa stress hos individen 
(Kaufmann & Kaufmann, 2016, s. 335). 
  
Genom god kommunikation med medarbetarna kan missförstånd och misstankar 
undvikas, eller åtminstone minskas i stor utsträckning (Granberg, 2011, s 759). Vidare 
kan direkt information om kommande förändringar leda till bättre förståelse för 
förändringen (Angelöw, 2010, s. 21). Bristfällig information är ett hinder för 
förändringsarbete och ökar risken för negativ ryktesspridning (Angelöw, 2010, s. 18). 
Kommunikation blir därför ett viktigt verktyg för att skapa förståelse för förändringar i 
arbetsmiljön. 
 
Granberg (2011, s. 759) förklarar att ju tidigare medarbetarna engageras och informeras 
om förändringar, desto större är sannolikheten att de upplever sig ha kontroll över 
situationen och sina egna arbetsförhållanden, och därmed får en positivare inställning 
till förändringarna. Angelöw (2010, s. 20) stärker detta resonemang genom att förklara 
människor som direkt berörs av förändringar ogillar när de inte får vara delaktiga i 
genomförandet av den. Denna reaktion kan härledas till att en vanlig erfarenhet bland 
anställda längre ner i hierarkin är att förändringsåtgärder ofta leder till mer problem och 
ansträngningar på grund av att organisationsledningen saknar förståelse för de 
anställdas arbetssituation. Angelöw (2010, s. 20) förklarar vidare att om medarbetarnas 
erfarenheter och kunskaper efterfrågas i ett tidigt skede kan det medföra en positiv 
förändringsattityd och ökad effektivisering.   
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3. Vetenskaplig metod 

 
I detta kapitel beskriver vi studiens teoretiska förhållningssätt. Vi förklarar vår 
teoretiska forskningsfilosofi, det vetenskapliga angreppssättet samt studiens 
forskningsstrategi. Löpande genom kapitlet förs diskussion samt motivering till de valda 
vetenskapliga metoderna.  

 

3.1 Forskningsfilosofi 

Denna studie undersöker hur Handelsbankens medarbetare har påverkats av 
paradigmskiftet i banksektorn. Då den nya affärslogiken har haft stor inverkan på hur de 
svenska storbankerna konkurrerar, däribland Handelsbanken, vill vi genom denna studie 
undersöka hur medarbetarna på den valda banken påverkats av dessa förändringar. Då 
Handelsbankens strategi utgår från bankens värderingar och kultur bedömde vi en mer 
tolkande ansats som lämplig för studien, liksom ett hermeneutiskt perspektiv, då 
medarbetarnas uppfattningar om strategin är centrala. Hermeneutik, även kallat 
interpretivism, används då forskare vill utmana objektivitet och perspektivet betraktar 
således människor som sociala medspelare med subjektiva verklighetsuppfattningar 
(Saunders et al., 2012, s. 137). 
 
Vi bedömde denna filosofi som mer tillämpbar för studiens syfte, snarare än positivism 
eller realism. Detta eftersom positivismen utgår ifrån en objektiv verklighet där 
fenomen går att observera och kvantifiera utan subjektiva värderingar (Saunders et al., 
2012, s. 134) och realism utgår snarare från att forskningsobjektet är oberoende av den 
mänskliga faktorn (Saunders et al., 2012, s. 136). Genom att anamma ett hermeneutiskt 
perspektiv kunde vi i studien erhålla djupare förståelse för hur företagskulturen på 
Handelsbanken påverkat medarbetarna. 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Studien utgår från en empirisk metod som baseras på informationsinsamling från ett 
antal medarbetare på Handelsbanken som delat med sig av sina uppfattningar och 
upplevelser. Utfallet från denna informationsinsamling har sedan analyserats. Således 
har analysen av empirin bidragit till att studiens slutsatser baseras på en 
sammanställning av individuella upplevelser om samma problematik. Då vi anammat ett 
hermeneutiskt perspektiv påvisar studiens slutsatser inte en objektiv sanning om hur 
medarbetarnas arbetssituation påverkats av bankens strategiska positionering. 
 
Vi har i denna studie strävat efter att bidra till forskningen genom att, utifrån det 
insamlade empiriska materialet, formulera en teoretisk analys baserat på våra 
iakttagelser. Den ansats vi främst utgått från benämns induktion. Induktion innebär att 
forskaren strävar efter att dra slutsatser utifrån empirin och således bidra till forskningen 
(Ahrne & Svensson, 2015, s. 218; Saunders et al., 2012, s. 146). Den nya affärslogikens 
inverkan på medarbetare i banksektorn är ett område som till författarnas vetskap inte 
berörts i tidigare vetenskaplig forskning. Genom att främst utgå från en induktiv ansats 
erhöll vi genom studien en klarare redogörelse för hur interna aktörer i banken uppfattar 
och upplever att förändringarna i affärslogiken påverkat deras arbetssituation. 
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Alvehus (2013, s. 109) hävdar att en fullständigt induktiv ansats bör ses som ett ideal 
snarare än ett realistiskt tillvägagångssätt. Detta då det är ovanligt att tolkning sker utan 
teoretisk förförståelse. Således är det vanligt förekommande att en variant av abduktiv 
ansats praktiseras, vilket är en kombination av empirisk och teoretisk reflektion. Vi 
hävdar därför att vår ansats även har vissa inslag av abduktion. Även om denna studie 
utgår från en induktiv ansats är vi därför försiktiga med att positionera den som enbart 
induktiv, utan snarare lyfta fram att den främst bidrar med en teoretisk analys utifrån de 
empiriska iakttagelserna.  
 
Vi anser att det tillvägagångssätt vi valt att använda för att besvara studiens 
problemformulering lämpade sig bättre än att använda en deduktiv ansats. En deduktiv 
ansats kännetecknas av hypoteser som formulerats utifrån teori för att sedan empiriskt 
prövas i det aktuella fallet (Ahrne & Svensson, 2015, s. 218). Om vi använt en deduktiv 
ansats för att behandla vårt valda ämnesområde hade vi redan innan empiriinsamlingen 
behövt utveckla hypoteser om hur medarbetarnas arbetssituation påverkats av bankens 
strategiska positionering utifrån befintlig teori. Då tidigare forskning inom ämnet är 
väldigt begränsad hade vi möjligen erhållit resonemang kring de hypoteser vi fastställt, 
men troligen gått miste om viktig information i form av respondenternas egna 
upplevelser och tankar utöver de identifierade hypoteserna och den begränsade teorin. 
Att uppnå djupare förståelse genom teoribaserade hypoteser hade troligtvis haft en 
begränsande effekt på resultatet och vi hade inte kunnat dra generella slutsatser om 
medarbetarnas subjektiva upplevelser av förändringarna. 
 
Genom att utgå från en induktiv ansats är studien är begränsad till den specifika 
kontexten vilket även påverkar studiens generaliserbarhet (Collis & Hussey, 2014, s. 7). 
Då denna studie undersökt Handelsbanken som har unik positionering i den svenska 
bankbranschen samt att det empiriska materialet baserats på ett mindre urval bidrar den 
induktiva ansatsen till en begränsad generaliserbarhet av studien. 

3.3 Forskningsstrategi  

Tidigare erkänd forskning som behandlar företagskultur har rekommenderat framtida 
undersökningar att utgå ifrån en kvalitativ datainsamling (t.ex. Alvesson & Willmott, 
2002; Ashforth & Mael, 1989; Whetten & Mackey, 2002). Vidare har tidigare studier 
även antagit en kvalitativ metod (t.ex. Boje et al., 1982; Hofstede et al., 1990). Detta 
grundar sig i att kvalitativ datainsamling beskrivs som ett värdefullt sätt att förstå 
respondenternas uppfattningar och upplevelser utifrån deras perspektiv och syn på 
verkligheten (Ahrne & Svensson, 2015, s. 10; Qu & Dumay, 2011, s. 239). Hofstede et 
al. (1990, s. 313) beskriver företagskultur som en abstrakt och svårfångad aspekt av 
organisationer då fenomenet handlar om tankesätt, värderingar och idéer, och därmed 
ses företagskulturen som en svårfattlig del av organisationer. Då vår studie berör 
företagskultur samt har anammat en hermeneutisk filosofi och en induktiv ansats 
bedömdes en kvalitativ metod vara en lämplig forskningsstrategi för denna studie. 
Alvehus (2013, s. 20) sammanfattar en kvalitativ metod som ett forskningsförfarande 
som intresserar sig för innehåll och betydelser snarare än statistiskt säkerställda 
korrelationer. Trots att detta är en förenklad beskrivning fångar den essensen av en 
kvalitativ studie. 
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Då företagskultur är ett mångfacetterat fenomen med flera influerande faktorer har vi 
inte strävat efter att se samband mellan olika variabler, utan snarare strävat efter att få 
ökad förståelse för hur Handelsbankens företagskultur influerat de anställdas 
upplevelser av den sociala verkligheten. Vi bedömde därför intervjuer som en lämplig 
datainsamlingsmetod för att erhålla respondenternas upplevelser och reaktioner.  

Vidare har studien avgränsats till ett observationsobjekt, Handelsbanken, och detta 
benämns som fallstudie. Saunders et al. (2012, s. 179) beskriver fallstudier som relevant 
när forskare ämnar till en berikad och välgrundad förståelse inom ett specifikt ämne och 
kontext. Då studien behandlar flera faktorer, som företagskultur, arbetssituation och 
strategisk positionering medför detta att denna typ av fallstudie benämns som en 
holistisk fallstudie. Enligt Yin (2009, s. 46) innebär en holistisk fallstudie att författarna 
beaktar flera faktorer för att få ett övergripande perspektiv. Genom att genomföra en 
holistisk fallstudie har vi fått bättre förståelse för hur dessa faktorer kan påverka 
medarbetarnas upplevda arbetssituation ur olika perspektiv samt kunnat studera ämnet 
mer djupgående.   

Då vårt vetenskapliga angreppssätt begränsat generaliseringar är vår teoretiska analys 
inte nödvändigtvis applicerbar på andra storbanker i Sverige. Detta är en konsekvens av 
att vi valt att utföra en fallstudie på Handelsbanken som har en unik strategisk 
positionering gentemot de andra storbankerna. Däremot har vi, genom att genomföra en 
fallstudie, kunnat allokera våra resurser mot en enskild organisation och därmed 
koncentrera empiribaserade samt analytiska slutsatser om Handelsbanken. Detta 
kombinerat med vårt ämnesval och avgränsning medför att denna studie att bidrar med 
ett nytt perspektiv till forskningen och även djupare förståelse för hur bankens strategi 
uppfattas av medarbetarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

23 

4. Praktisk metod 

 
I detta kapitel beskriver vi studiens praktiska tillvägagångssätt. Vi förklarar vår 
förförståelse, val av respondenter, datainsamling samt våra intervjuer. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse för studiens analysmetod samt studiens forskningsetiska aspekter. 

 

4.1 Förförståelse 

Studiens författare studerar Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service 
Management vilket gett oss god förförståelse om värdeskapande inom tjänstebaserade 
organisationer, såsom banker. Då vår utbildning främst behandlar ämnesgrenen 
företagsekonomi har vi fått ett genuint intresse och gedigen kunskap om företagskultur, 
vilket har legat till grund för vårt val av forskningsområde. Vidare arbetar den ena 
författaren deltid på Handelsbanken och har därmed fått en god förförståelse för 
bankens arbetssätt vilket bidragit till att vi har haft en välgrundad uppfattning om 
banken. Detta har även visat sig vara användbart vid empiriinsamling och intervjuer då 
författarna kunnat ställa motfrågor och skapa naturliga diskussioner med 
respondenterna. 
 
Den främsta fördelen har dock varit vid det selektiva urvalet då författaren haft tillgång 
till kontaktuppgifter till samtliga anställda och getts ett öppet bemötande av 
medarbetarna; samtliga intervjuförfrågningar har accepterats förutom en tilltänkt 
respondent som istället hänvisade oss till bankens Chief Operating Officer (COO). Vi 
har varit medvetna om risken för partiskhet i och med att ena författaren är anställd på 
banken och författaren har därför varit noggrann med att särskilja på studien och sina 
subjektiva uppfattningar om banken. Båda författarna har antagit ett professionellt 
angreppssätt vid skrivandet av uppsatsen och ämnat till att erhålla en hög reliabilitet 
genom att vara kritiska till varandras förförståelse. Detta bedöms som uppnått då vi 
menar att studien troligen erhållit liknande resultat om den genomförts på nytt.  

4.2 Primärdata 

För att erhålla specifik data inom det identifierade forskningsgapet och besvara vår 
problemformulering behövde vi insamla information som inte fanns publicerad. Då vi 
ville få medarbetarnas egna ord och upplevelser genomförde vi intervjuer och dessa 
intervjuer utgör studiens primärdata. Primärdata är det empiriska material som insamlas 
direkt från en källa med tydlig koppling till den specifika undersökningen, via 
exempelvis intervjuer (Alvehus, 2013, s. 34; Collis & Hussey, 2014, s. 59). Primärdata 
kan således ge fördjupad och mer specifik kunskap inom det valda studieområdet. 
Frågorna som ställdes vid intervjuerna var tematiskt kopplade till sekundärdata och 
därmed bidrar vår empiri till mer avgränsad information inom ämnet som slutligen 
bidragit till att besvara studiens problemformulering och därmed den vetenskapliga 
forskningen. 
  
4.2.1 Intervjuteknik 
Inom hermeneutiken är det vanligt förekommande att samla in primärdata genom 
intervjuer för att få bättre förståelse för respondenternas attityder och upplevelser 
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(Collis & Hussey, 2014, s. 133). Det finns emellertid olika typer av intervjuteknik. 
Under vår datainsamling använde vi oss utav en metod som benämns semistrukturerad 
intervju. Vid en semistrukturerad intervju förbereder intervjuaren öppna och relativt 
breda frågor som uppmanar respondenten till att berätta om ett visst ämnesområde, och 
utifrån vad som framkommer kan intervjuaren sedan ställa följdfrågor (Collis & 
Hussey, 2014, s. 134). Vi bedömde denna struktur som lämplig då den möjliggjorde för 
oss att få djupare kunskap inom ett abstrakt ämnesområde. Vi menar att strukturerade 
intervjuer, med enbart förutbestämda frågor, hade begränsat den erhållna datan. Då vi 
utgått från en induktiv ansats är det av högsta relevans att empirin tillgodoser oss med 
den information vi behöver för att kunna besvara studiens problemformulering. 
  
Inför intervjuerna hade vi ett flertal frågor förberedda för att försäkra att intervjun gav 
ett naturligt utbyte av information. Genom att utgå från en semistrukturerad 
intervjumetodik kunde vi etablera en relevant grund, genom förutbestämda teman, och 
låta respondenterna associera fritt för att sedan följa upp svaren med följdfrågor. De 
teman som vi utgått var kopplade till vår teoretiska referensram, och därmed ställde vi 
enbart frågor som ansågs vara relevanta för studiens forskningsområde. Dessa teman 
utgör även grunden för studiens analys då vi utvärderat den insamlade datan med de 
valda teorierna för att sedan dra nya teoretiska slutsatser specifikt för vår fallstudie på 
Handelsbanken.  
 
De förutbestämda frågor som ställdes inom respektive tema var formulerade som öppna 
frågor för att möjliggöra omfångsrika svar. Collis & Hussey (2014, s. 13) beskriver 
öppna frågor som sådana frågor respondenterna inte kan besvara genom att säga ”ja” 
eller ”nej”, utan att denna typ av frågor kräver längre och mer utvecklade svar. Således 
ställs öppna frågor när en undersökning ämnar erhålla djupare förståelse för 
respondenternas erfarenheter och känslor associerade till olika frågor. I vår 
datainsamling bedömdes öppna frågor som relevanta för att få en bättre insyn i hur 
medarbetarna upplever att paradigmskiftet i branschen påverkat deras arbetssituation. 
  
4.2.2 Intervjuguide 
Men hänsyn till vår intervjuteknik, vilken benämns som semistrukturerad (Collis & 
Hussey, 2014, s. 134), har vi konstruerat vår intervjuguide i enlighet med de tre 
huvudsakliga teman som vi utgått från under intervjuerna. Under dialogen med 
respondenterna har vi haft förslag på frågor som vi sammanställt på förhand för att 
parera eventuella kortfattade svar utan att kompromissa på intervjukvaliteten. Att vi 
benämner dessa frågor som förslag beror på att större delen av intervjun bestod av 
uppföljnings- och motfrågor som uppstod naturligt under dialogen. Detta är fördelen 
med semistrukturerade intervjuer då det möjliggjorde för respondenterna att prata mer 
fritt samtidigt som vi kunde få en bättre insyn i resonemangen bakom varje påstående. 
 
De teman som vi identifierade på förhand var företagskultur, paradigmskifte och 
arbetssituation och i samtliga fall överlappade dessa varandra på ett harmoniskt sätt. 
Frågorna som ställdes om företagskulturen berörde frågor om Handelsbankens 
kärnvärderingar och hur medarbetarna upplever att de påverkas av kulturen i banken. 
Detta för att få bättre förståelse för hur stark och väletablerad företagskulturen är bland 
de anställda, samt om de upplever att företagskulturen influerar deras uppfattningar. 
 
Vidare frågade vi om paradigmskiftets effekt och hur den upplevs av medarbetarna, 
men även hur de upplever att Handelsbanken strategiskt bemöter den nya affärslogiken. 
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I detta tema tog vi hänsyn till digitalisering, förändrat kundbeteende och ökade 
regelkrav. Därefter ställde vi frågor rörande hur arbetssituationen påverkats av bankens 
strategi, men även om hur de anställda upplever sin arbetssituation, vad som motiverar 
dem samt får dem att vilja stanna kvar inom organisationen. 
 
I intervjuerna med ledningen har vi utgått ifrån samma intervjuguide. Frågorna har dock 
anpassats utifrån respondenternas roller, varpå strukturen blivit något särskiljande till 
följd av studiens semistrukturerade intervjuteknik. Intervjuguiden är inlagd som 
appendix 1 där mer specifika frågor och deras koppling till befintlig teori presenteras. 
Vidare utgick vi inte från en intervjuguide vid intervjun med vd:n på SKI, då syftet med 
samtalet var att få djupare förståelse för den genomförande branschstudien och således 
validera undersökningen. 
  
4.2.3 Val av respondenter 
Då vi begränsat studien till Svenska Handelsbanken och genomfört en fallstudie på den 
specifika organisationen har även urvalet begränsat till den valda banken. För att uppnå 
studiens syfte valde vi att intervjua personer med olika befattningar för att förstå hur 
kulturen generellt upplevs inom banken. Då studien ämnar undersöka hur medarbetare 
på kontorsnivå upplever företagskulturens inverkan på deras upplevda arbetssituation 
motsvarar denna målgrupp därmed en större del av respondenterna. Ahrne & Svensson 
(2015, s. 42) förklarar att en utmaning med kvalitativa studier är att avgöra hur många 
respondenter som behövs, jämfört med kvantitativa studier där forskarna enklare kan 
beräkna det antal respondenter som behövs för att uppnå trovärdighet och 
generaliserbarhet. Således bör författare av kvalitativa studier genomföra intervjuer tills 
dess att de upplever att respondenternas svar liknar varandra och inte längre bidrar med 
nya perspektiv, vilket benämns som mättnad. 
  
Då den ena författaren jobbar på Handelsbanken har vi haft goda möjligheter att få tag 
på respondenter samt bemötts av positiva och genuint intresserade medarbetare. Då 
medarbetarna visat ett stort intresse för studien och gärna deltagit hade vi möjlighet att 
intervjua fler medarbetare än vad vi gjort i studien. Det var således ett aktivt val att inte 
genomföra fler intervjuer. Detta grundar sig i att vi, efter ett antal intervjuer, insåg att 
fler intervjuer med medarbetare inte skulle bidra med ytterligare perspektiv då samtliga 
respondenter haft snarlika svar. Vi bedömde därför att ytterligare intervjuer inte hade 
tillfört någon ny information och valde därmed att inte genomföra fler då vi uppnått 
mättnad. Studiens respondenter har varit ytterst kunniga inom undersökningsområdet 
och haft många åsikter om ämnet, vilket har skapat goda förutsättningar för vår 
kvalitativa datainsamling. 
  
Dessa förutsättningar har resulterat i att vi gjort ett selektivt urval (purposive sampling). 
Detta urval innebär att författarna bedömer vilka respondenter som anses vara lämpliga 
att intervjua för att uppnå studiens syfte (Saunders et al., 2012, s. 287). Således är denna 
metodik relevant att använda när författarna vill undersöka en mindre, specifik grupp - 
som exempelvis vid en fallstudie. Detta urval innebär dock att generaliserbarheten 
begränsas då respondenterna inte är statistiskt representativa (Saunders et al., 2012, s. 
287). Vidare har intervjuobjekten även baserats på ett homogent urval då vi valt att 
främst undersöka en specifik målgrupp inom företaget - medarbetare på kontorsnivå. 
Saunders et al. (2012, s. 288) beskriver homogent urval som lämpligt när en fallstudie 
exempelvis vill undersöka medarbetare inom samma hierarkiska nivå. Vi ansåg således 
att det lämpade sig väl att genomföra ett homogent urval. 
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För att utöka den empiriska bredden intervjuade vi två högt uppsatta chefer på 
Handelsbanken för att få deras perspektiv på problemområdet samt erhålla information 
om de bakomliggande tankarna i bankens strategiska positionering. Den ena chefen är 
bankens Chief Operating Officer som har ansvar för Svenska Handelsbankens operativa 
verksamhet och tidigare varit personaldirektör i banken. Hon hade väldigt god kunskap 
och insikt i bankens strategi, och med sin långa erfarenhet som anställd i banken bidrog 
hon med fördjupad förståelse till studien. Den andra chefen som vi träffade var bankens 
Chief Digital Officer, chef över bankens avdelning för digitalisering och innovation. 
Han är relativt ny på Handelsbanken, men har jobbat med digital transformering och 
företagstransformering under hela sitt yrkessamma liv. Han kunde därför bidra med 
ytterligare perspektiv kring hur banken bemöter och hanterar den digitala utvecklingen 
vilket bidragit till djup i studien. 
  
Vi intervjuade även en tredje chef som är vd på SKI, Svensk Kvalitetsindex. SKI 
genomför varje år kundundersökningar kring den svenska banksektorn och kunde 
därmed representera kundernas perspektiv och de externa påtryckningarna medarbetarna 
kan uppleva. SKI’s undersökning är av kvantitativ karaktär med 8842 respondenter där 
företaget genomfört omfattande kartläggning av svenska bankkunder (SKI, 2017). 
Anledningen till att vi valde att intervjua medarbetare, chefer samt SKI var för att få en 
djupgående förståelse för situationen och hur den kan tänkas upplevas utifrån olika 
perspektiv. Totalt genomförde vi åtta intervjuer där den kortaste intervjun var på 58 
minuter och den längsta på 93 minuter, se tabellen nedan. 
 
Tabell 1. Beskrivning av respondenterna 
Yrkestitel Tillvägagångssätt Intervjulängd Datum för intervju 

VD på SKI Fysisk intervju 90 minuter 6 mars 2018 

Medarbetare på kontorsnivå Fysisk intervju 90 minuter 28 mars 2018 

Medarbetare på kontorsnivå Fysisk intervju 90 minuter 28 mars 2018 

Chief Operating Officer Fysisk intervju 67 minuter 4 april 2018 

Chief Digital Officer Fysisk intervju 50 minuter 5 april 2018 

Medarbetare på kontorsnivå Telefonintervju 93 minuter 10 april 2018 

Kontorschef Fysisk intervju 58 minuter 17 april 2018 

Medarbetare på kontorsnivå Fysisk intervju 40 minuter 17 april 2018 
 
4.2.4. Pilotstudie 
En pilotstudie genomförs innan djupintervjuerna för att förbättra datainsamlingen med 
hänsyn till karaktären av de genererade svaren samt intervjustrukturen (Yin, 2009, s. 
93). Vidare verkar en pilotstudie som en generalrepetition inför de kommande 
intervjuerna för att få bättre uppfattning om hur intervjuprocessen kan se ut. Då vi 
under intervjuerna diskuterade abstrakta frågor har pilotstudien varit värdefull för oss. 
Detta då vi fick möjlighet att pröva våra frågor och även se hur respondenterna skulle 
tänkas reagera på de förberedda frågorna. 
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Pilotstudien genomfördes med den ena författarens bekant som är anställd på 
Handelsbanken, och på grund av deras goda relation kunde denne bistå med konstruktiv 
kritik och vara öppen med sina intryck. Pilotrespondenten var mycket positiv till 
upplägget och upplevde att övergången mellan frågorna var logisk samt att intervjun 
hade ett bra flyt. Vi upplevde att respondenten missuppfattade enstaka frågor som vi 
sedan valde att omformulera och förtydliga för att undvika komplicerade eller tvetydiga 
formuleringar. 
  
Vi menar att pilotstudien legat till grund för den naturliga diskussion som uppstått under 
de följande intervjuerna. En förklaring till den uppskattade intervjustrukturen kan vara 
att personen som intervjuades i pilotintervjun hade god kunskap inom området och 
kunde ge en saklig och tydlig återkoppling. Då intervjustrukturen varit densamma för 
samtliga respondenter, oberoende position inom banken, utgick vi från samma 
pilotstudie när vi förberedde intervjuerna med cheferna. Detta var möjligt då 
intervjuerna till största del bestod av följd- och motfrågor samt vi utgått från samma 
teman. Detta har således bidragit till att de frågor som ställts till medarbetare på 
kontorsnivå varit snarlika de som ställdes till respondenterna med chefsansvar. 
  
4.2.5 Genomförande av intervjuer 
Under samtliga intervjuer, med undantag för en, var båda författarna närvarande och 
deltog aktivt. Undantaget var med en respondent som befann sig på distans och önskade 
att ha intervjun via telefon, varpå vi beslutade att det var smidigare att enbart en förde 
samtalet med respondenten. Resterande intervjuer har bestått i fysiska möten med båda 
författarna på plats. 
  
Med grund i författarnas intressen och erfarenheter har vi kompletterat varandra väl 
under intervjuerna. Vidare har båda författarna visat lyhördhet mot respondenterna och 
varit medvetna om vikten av att de känner sig bekväma i intervjusituationen. Dessutom 
har majoriteten av intervjuerna skett i mötesrum på respondenternas arbetsplatser, något 
vi tror bidragit till en ökad trygghetskänsla. I samtliga fall har intervjuerna spelats in för 
att möjliggöra för författarna kunnat delta aktivt i diskussionen. Vid enstaka fall har vi 
fört kortare anteckning för hand, men det har då handlat om reaktioner eller uttryck som 
varit intressanta att ha i åtanke när vi sammanställt datan. Ambitionen var att 
intervjuerna skulle genomföras inom ett tidsspann på 50–90 minuter, men tiden 
varierade då vissa var mer målande i sina svar och hade mycket att förmedla. 
  
Vi upplever att intervjuerna var behagliga och vi var öppna för att motta konstruktiv 
kritik efter vi formellt avslutat intervjun. Flera respondenter uttryckte intresse för att ta 
del utav den slutgiltiga uppsatsen och en företagsrepresentant önskade att vi skulle 
återkomma för att hålla en presentation av studien när den färdigställts. 

4.3 Sekundärdata 

För att besvara en problemformulering och få djupare förståelse inom ett specifikt ämne 
är det vanligt förekommande att forskare samlar in befintlig data och publicerade texter, 
detta beskrivs som sekundärdata (Saunders et al., 2012, s. 304). Med hänsyn till 
studiens främst induktiva karaktär har vi strävat efter att i största möjliga mån utgå från 
primära källor och den sekundära datan har således bidragit till en teoretisk bakgrund 
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för att erhålla en övergripande förståelse för befintlig teori inom studiens 
forskningsämne.   
 
Datainsamlingen inleddes med att söka efter artiklar och publikationer som berör ämnet 
i sin helhet för att få bättre insyn i hur de svenska storbankerna påverkas av 
paradigmskiftet i branschen. Efter att ha fått större inblick i ämnet sökte vi vidare på 
data som i större utsträckning berörde vårt specifika problemområde. Genom 
vetenskapliga artiklar som undersökte digitalisering inom banksektorn och den 
teknologiska utvecklingens innebörd för företagskulturen hittade vi relevanta teorier 
inom området. Vidare studerade vi även de vetenskapliga källorna som hänvisats till 
inom respektive skrift för att få en bättre bild av teoriernas ursprung och innebörd. 
Umeå Universitetsbibliotek har tillhandahållit oss med tillgång till vetenskapliga 
databaser såsom Emerald Journals, Sage Publications, med flera.  
 
Via de ovannämnda databaserna använde vi sökord som; digitalization + banking 
sector; business culture + bank; employee + paradigm shift + bank, etc. Utöver dessa 
har mer specifika sökord kompletterat vår sekundärdata i takt med studiens utveckling. 
För att komplettera de digitala informationsvägarna har vi även i stor utsträckning 
använt oss av tryckta skrifter och böcker som vi haft tillgång till via Umeå 
Universitetsbibliotek. Vi använde dessa för att få djupare förståelse och kunna förklara 
mer etablerade och utforskade teorier inom exempelvis företagskultur och 
motivationsfaktorer då det återfanns ett stort utbud av litteratur som behandlade 
respektive ämne. 

4.4 Triangulering 

Vi har varit medvetna om att studien undersöker ett komplicerat socialt fenomen och för 
att hantera detta har vi strävat efter att ge en rättvis bild av hur Handelsbankens strategi 
upplevs. Detta har vi gjort genom att vi genomfört fler intervjuer med vår huvudsakliga 
respondentgrupp, medarbetare på kontorsnivå, och sedan kompletterat deras perspektiv 
med att intervjua två högt uppsatta chefer med god förståelse för bankens strategi. 
Cheferna har kunnat förklara syftet med strategin på ett djupgående sätt vilket har varit 
värdefullt för att öka vår förståelse. Vidare har intervjuerna med dessa varit vinklade 
mot hur de arbetar med att förankra strategin samt hur det förväntas påverka 
medarbetarna och således har samma fenomen undersökts från två olika interna 
perspektiv. Dessa intervjuer har vi även kompletterat med Handelsbankens offentliga 
information såsom årsredovisningar, pressklipp och liknande publicerat material. 
  
Därtill har vi intervjuat vd:n på Svenskt Kvalitetsindex för att få förståelse för hur 
strategin upplevs av externa aktörer, i detta fall bankkunder. Genom att inkludera SKI i 
empirin har vi fått förståelse för hur kunderna uppfattar strategin och vilka 
påtryckningar de kan förväntas medföra på medarbetarna på kontorsnivå. Då vi 
undersökt samma sociala fenomen ur tre olika perspektiv har vi i studien triangulerat 
vår primära datainsamling. Detta benämns av Thurmond (2001, s. 254) som 
triangulering av datainsamling vilket görs för att utmana den insamlade datan samt för 
att erhålla mer data. Vidare menar Bryman & Bell (2017, s. 382) att forskare kan även 
kan påvisa en mer tillförlitlig och rättvisande bild av ett socialt fenomen genom 
triangulering. Detta har bidragit till en bättre övergripande förståelse för de olika 
aspekterna av Handelsbankens strategi och genom befintliga teorier och den sekundära 
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datan har vi strävat mot att erhålla en holistisk uppfattning av fenomenet för att sedan 
kunna analysera det utifrån studiens syfte. 

4.5 Källkritik 

Thurén (2013, s. 4) beskriver källkritik som en samling metodregler som används för att 
undersöka vad som kan beaktas som sant eller sannolikt. Vidare menar han att kunskap 
baseras på källor, vilka kan vara skriftliga som böcker och tidningar, muntliga som 
intervjusvar eller offentliga tal, men även materiella som byggnader eller fotspår. 
Poängen författaren gör är att all kunskap bygger på källor, vilket genom källkritik kan 
granskas för att bedöma tillförlitligheten (Thurén, 2013, s. 4). För att granska källor 
lyfter författaren fyra huvudsakliga kriterier som vi kommer att diskutera utifrån denna 
studie. 
 
Det första kriteriet benämner Thurén (2013, s. 7) som äkthet vilket han definierar som 
att källan ska vara vad den utger sig för att vara. Genomgående i litteratursökningen har 
vi kritiskt granskat och värderat de valda källorna för att säkerställa att den sekundära 
datan är pålitlig och trovärdig. De artiklar som varit av annan karaktär har inte 
inkluderats och vi har prioriterat artiklar som blivit granskade och bekräftade av andra 
forskare. Det andra kriteriet benämner Thurén (2013, s. 7) som tidssamband vilket 
innebär ju längre tid det gått sedan en källans uppkomst, desto större anledning att 
betvivla källan. Genom studien har vi utgått ifrån aktuella källor, där viss forskning kan 
betraktas som åldrade (t.ex. Ashforth & Mael, 1989; Barney, 1986; Hofstede et al., 
1990; Maslow, 1954). Anledningen till att vi valt att använda dessa trots dess ålder är då 
vi bedömer att de fortfarande är aktuella då aktiva forskare fortfarande refererar till 
dessa samt att de i många fall varit ursprungskällan inom respektive ämne.  
 
Den tredje aspekten som Thurén (2013, s. 8) identifierat kallas för oberoende och med 
det menar han att en källa ska vara fristående och inte ett referat av annan källa, något vi 
bemött genom att använda ursprungskällor. Vår teoretiska referensram bygger till stor 
del på vetenskapliga artiklar, men även på böcker om organisationskultur. De böcker 
som använts är främst författade av Mats Alvesson. Alvesson är en världsledande 
forskare inom organisationskultur och litteraturen håller således en hög vetenskaplig 
nivå. Vi har sedan kompletterat denna information genom att använda andra 
vetenskapliga artiklar för att säkerställa det Alvesson skrivit i sina böcker samt erhålla 
ett annat perspektiv. Det fjärde och sista kriteriet benämns som tendensfrihet och 
Thurén (2013, s. 8) beskriver detta som att källan inte ska väcka misstankar om en 
förvrängd bild av verkligheten utifrån författarens egna intressen. Detta har vi beaktat 
då vi gjort en omfattande litteratursökning och tagit hänsyn till olika perspektiv, vidare 
har vi strävat efter att använda erkända forskare inom sina respektive områden.   
 
4.6 Analysmetod 
Efter intervjuerna har vi transkriberat samtliga intervjuer där vi ordagrant skrivit ner vad 
som sagts under respektive intervju. Vi har sedan sållat bort de delar som bedömts vara 
oväsentliga; hälsningsfraser, utfyllnadsord och liknande. Efter att ha bearbetat den 
insamlade primärdatan sammanställde vi respondenternas svar och kategoriserade dem i 
olika teman, en struktur vi vidhållit i empirikapitlet. Då vi sammanställt 
respondenternas svar i teman har vi fått bättre överblick över vad samtliga uttryckt inom 
respektive tema. För att säkerställa att vi inte missat något väsentligt skrev vi även ut 
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samtliga transkriberingar och markerade viktiga uttryck från respektive respondent. Då 
kodningen skett på en övergripande nivå, där vi försökt att inte tolka respondenternas 
svar och minimerat egna värderingar, har denna kodade struktur tillhandahållit ett mer 
holistiskt perspektiv på empirin. Ponera att en respondent upplever att arbetsbördan ökat 
drastiskt i och med den teknologiska utvecklingen och en annan respondent hävdar att 
den har svårare att hinna med sina arbetsuppgifter i dag än innan banken 
implementerade digitala lösningar, i detta fall kan båda svaren kodas om till 
”digitalisering = ökad arbetsbörda”. 

Collis & Hussey (2014, s. 164) menar att när empirin sammanställs är det viktigt att 
författarna är gedigna när de kodar om transkriberingen och noggrant läser igenom 
intervjun flera gånger för att identifiera rätt kodord som beskriver essensen av 
respondentens åsikt. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att vi kunnat kvantifiera 
antalet respondenter som uttryckt liknande åsikter och därigenom haft en mer 
välgrundad empiri som vidare legat till grund för studiens analyser och slutsatser. Då 
syftet med studien är att få djupare förståelse för hur Handelsbankens strategiska 
positionering påverkat medarbetarna har kvantifieringen och kodningen medfört att vi 
kunnat påvisa generella och gemensamma uppfattningar från olika perspektiv.  
 
Genom att analysera mönster och huvudelementen i varje svar har vi fått bättre tyngd 
och legitimitet i analyserna, samt säkerställt att slutsatserna varit empiriskt grundade. Vi 
menar att studiens syfte uppnåtts då de kvalitativa intervjuerna bistått med mycket 
information då respondenterna varit ytterst kunniga inom forskningsområdet i och med 
att de är del av Handelsbankens företagskultur och den strategiska positioneringen i 
paradigmskiftet. Slutligen har den tematiska och kodade strukturen bistått med ett 
någorlunda kvantitativt perspektiv, vilket främjat vår holistiska uppfattning av 
förändringarna, något som bidragit till studiens analys och i sin tur våra slutsatser. 

4.7 Forskningsetik                                                                                        

Vi betraktar forskningsetik som en viktig aspekt att ta hänsyn till i vår studie då empirin 
insamlats genom att individer delat med sig av sina upplevelser och åsikter om 
Handelsbankens valda strategi och dess påverkan på medarbetarna. Alver & Øyen 
(1998, s. 11) förklarar att respondenterna inom varje forskningsstudie kan utsättas för en 
riskfylld och belastande situation och att detta är något forskarna bör ta hänsyn till. Det 
finns fyra grundläggande identitetsskyddskrav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning och dessa benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga har 
kontinuerligt tagits i beaktning genom studien samt vid utformningen av vårt 
informationsbrev och i den verbala kommunikationen till varje respondent. 
  
En del av att skydda respondenternas integritet är genom att fråga om respondenternas 
samtycke. För att forskarna ska agera etiskt bör de tydligt informera respektive 
intervjuperson om att dennes svar kommer att studeras och användas i forskningssyfte 
(Alver & Øyen, 1998, s. 93). Därmed får varje person avgöra om den vill delta i studien 
och ge samtycke till detta. Individen ska även få fri bestämmanderätt över sina 
uttalanden och forskarna bör förebygga att respondenten exempelvis grips av ångest 
över sina uttalanden. (Alver & Øyen, 1998, s. 93–94). Vi har varit väl medvetna om 
vikten av att erbjuda respondenterna en trygghetskänsla genom att ge dem möjligheten 
att ta del av transkriberingen, korrigera feltolkningar samt att vi tar bort hela eller delar 
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av svar (se appendix 2 - intervjubrev). Ett par respondenter bad om att ta del av 
transkriberingen, vilket vi respekterat och skickat ut transkriberingen för 
korrekturläsning och godkännande. Då syftet med detta var att dessa respondenter ville 
säkerställa att de inte uttryckt något opassande men inte begärt några förändringar 
menar vi att den insamlade datan inte ska betraktas som manipulerad. 
  
Utöver detta har vi även varit tydliga med att intervjuerna varit frivilliga. 
Respondenterna har således haft möjlighet att välja att inte svara på vissa frågor, 
avbryta intervjun eller att inte ställa upp från första början. Detta har gjorts i förväg med 
hänsyn till deltagarnas frivillighet där ingen ska känna sig tvingad till att ställa upp. Då 
vi informerat deltagarna om de forskningsetiska aspekterna samt syftet med studien 
innan intervjun och sedan inlett intervjuerna med att säkerställa att de fortfarande vill 
delta menar vi på att varje respondent varit väl införstådda i studiens ändamål samt de 
etiska riktlinjerna och därför kunnat fatta ett självständigt beslut kring deltagande. 
  
Ytterligare åtgärd för att förebygga de potentiella riskerna respondenterna löper vid 
deltagande är att vi inte benämner någon via namn, utan endast via titel i företaget. 
Enligt Alver & Øyen (1998, s. 109) kan det i kvalitativa studier vara nödvändigt att ge 
en bredare beskrivning av respondenterna genom att exempelvis benämna deras 
arbetsplats och titel, vilket försvårar anonymisering av medarbetare med utmärkande 
titlar. Vi har varit medvetna om att det blir enklare att identifiera de högt uppsatta 
cheferna när vi benämner deras titlar i studien, och har därför varit noggranna med att 
explicit fråga om tillåtelse och säkerställa att berörda respondenter varit bekväma med 
att vi benämner dem vid titel i studien. 
  
En annan aspekt av konfidentiell forskningsetik vi tagit hänsyn till är det faktum att 
studiens syfte kan upplevas som känsligt då de anställda uppmanas till att utvärdera sin 
arbetsgivare. Därmed har vi upprepat för respondenterna, oberoende av position, att all 
data enbart används i forskningssyfte, att allt inspelat material kommer att raderas efter 
transkribering samt att deras svar inte ska påverka dem i mer än att det ger oss en 
djupare förståelse för företagskulturen och deras upplevda arbetssituation på banken.   
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av vår insamlade primärdata. Då vår 
studie har en induktiv ansats skiljer sig strukturen i detta kapitel aningen från 
teoriavsnittet. Detta är ett resultat av att strukturen formats utifrån vad som de facto 
framkom under intervjuerna. Kapitlet inleds med ledningens perspektiv på 
företagskulturen och paradigmskiftets inverkan på banken. Vidare presenteras 
medarbetarnas synvinkel på de berörda ämnesområdena. Kapitlet kommer sedan, 
tillsammans med teorikapitlet, att ligga till grund för analys och avslutningsvis för 
studiens slutsatser. 

 
5.1 Ledningsperspektiv 

Nedan redovisas svaren från tre respondenter, varav två är högt uppsatta chefer på 
Handelsbanken med inverkan på de strategiska besluten som fattas inom banken. Den 
tredje respondenten som är vd på SKI representerar kundperspektivet inom 
ämnesområdet. I följande avsnitt behandlas vad som framkommit i vår intervju med 
bankens COO. Därefter lyfts även bankens CDO samt SKI’s åsikter avseende 
paradigmskiftet i branschen. Slutligen redogör vi för de tre respondenternas synsätt på 
hur medarbetarna inom kontorsrörelsen påverkas av förändringarna i branschen.  
5.1.1 Ledningsperspektiv på kultur 
 
Handelsbankens företagskultur 
Handelsbankens företagskultur bygger på den affärsmodell och de värderingar som 
myntades under 1970-talet av Handelsbankens dåvarande vd, Jan Wallander. Bankens 
COO förklarar att Jan Wallander hade sin bakgrund som forskare och sedan blev vd för 
dåvarande Sundsvallsbanken. Under sin tid som vd för Sundsvallsbanken insåg 
Wallander vikten av att ha en decentraliserad organisation där beslut tas nära kunden, 
och lyckades genom denna grundtanke tillsammans med låga kostnader göra så att 
Sundsvallsbanken fick högre lönsamhet än konkurrenterna. När Wallander sedan 
erbjöds att ta över vd i Handelsbanken tog han med sig dessa insikter för att förändra 
banken från grunden.  
 
Handelsbankens mål, idé och kärnvärderingar har sedan hängt med från Jan Wallanders 
VD-tid. Respondenten förklarar att dokumentet “Mål och Medel” på ett bra sätt 
beskriver bankens mål och idé. “Mål och Medel” är ett internt dokument i bokform som 
varje medarbetare får kvittera till sig som nyanställd. Vidare berättar respondenten att 
“Mål och Medel” uppdateras vid varje vd-byte där den nya vd:n får tolka värdeorden 
utifrån sitt uppdrag, men förklarar att det inte brukar vara några större skillnader i 
innehållet. Respondenten menar att företagskulturen i banken, vilken hon upplever som 
stark, till stor del grundar sig i att alla medarbetare på Handelsbanken förväntas kunna 
och förstå innehållet i skriften och att man som nyanställd då snabbt får förståelse för 
hur man förväntas tänka i sitt arbete.  
 
Då “Mål och Medel” inte är en offentlig handling finns skriften inte tillgänglig för 
gemene man att läsa. Respondenten bjuder dock på ett utdrag ur boken för att ge oss en 
uppfattning om innehållet: “Vi har ett sätt att driva bank som är både tidlöst och 
gränslös och lönsamt. En idé om affärer som bygger på förtroende och möjligheter 
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både för våra medarbetare och våra kunder. Tänka själv, fatta egna beslut, påverka och 
hela tiden utvecklas. Det blir aldrig omodernt” 
 
Decentraliserad organisation 

 
Figur 1. Pilen (Handelsbanken, 2018) 
 
Handelsbankens sätt att arbeta kan illustreras som en pil där all verksamhet är riktad 
mot kunden. Kontoren är närmast kunden och ansvarar för bankens kunder på sin lokala 
marknad. Kontorens uppgift är att kundmötet ska bli så bra som möjligt. Till sin hjälp 
har kontoren stödjande enheter längre bakåt i pilen. Varje hemmamarknad har sin egen 
landsorganisation och regionala huvudkontor med lönsamhetsansvar för kontorsrörelsen 
i respektive land. För att bankens kunderbjudanden ska upprätthålla hög kvalitet finns 
ett antal koncerngemensamma affärsområden där produktägare tar fram och utvecklar 
bankens produkter och lösningar. På det centrala huvudkontoret finns också 
koncerngemensamma enheter och staber som har ett övergripande ansvar för olika 
funktioner i banken.  
 
“Vi har inget behov av att rita upp ett organisationsschema, även om man säkert kan 
hitta ett för Handelsbanken också, utan vi beskriver vår organisation kring kundmötet 
och genom en pil för att se vem som behövs för att stötta kunden” 
 
Handelsbanken är således inte hierarkiskt organiserad utan kan beskrivas som en 
decentraliserad organisation med kunden i fokus. Respondenten beskriver dock att det 
finns tre beslutsfattande nivåer i Handelsbanken. Högst upp sitter bankens vd, sedan 
följer regionbankscheferna som är indelade i fem regioner för att underlätta 
organiseringen, och efter dem följer kontorscheferna tillsammans med medarbetarna på 
deras respektive kontor.  
 
“Om en medarbetare ska börja fatta beslut om krediter så är det kontorschefen som 
delar med sig av sin beslutandelimit. Man kan säga att kontorschefen och medarbetarna 
är ett” 
 
Respondenten förklarar vidare att varje kontor i Handelsbanken leds av en kontorschef 
som är ansvarig för hela bankaffären på sitt lokala verksamhetsområde. Kontorschefen 
bemannar och organiserar kontoret efter de affärer som kontoret väljer att göra på sin 
lokala marknad. Beslutsfattandet i Handelsbanken är således strikt organiserat till det 
lokala kontoret. Respondenten förklarar att detta mandat, att fatta viktiga affärsbeslut i 
dialog med kunden, är en viktig förutsättning för att skapa och bibehålla goda 
kundrelationer. Respondenten beskriver att tron på individen därför är central i 
Handelsbankens decentraliserade affärsmodell. Hon förklarar att medarbetaren som 
möter kunden är den som ska fatta besluten i kundmötet, inte någon högt uppsatt chef 
på en central avdelning. Genom att organisera verksamheten på detta sätt kan varje 
kontor erbjuda lokal närvaro med nära och god relation till kunderna och deras affärer. 
Genom att finnas på orten där kunden bor skapas hög kundkännedom och kunskaper om 
kundernas lokala förutsättningar vilket möjliggör mer personlig och individuell service 
och beslutsfattande.  
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Medarbetarna  
Respondenten berättar att det viktigaste är att medarbetarna delar bankens värderingar 
och tycker om att jobba på det sätt banken gör. Hon menar att om man är en sådan 
person som väntar på att någon annan ska ta initiativet och styra hur man ska jobba så 
passar man inte in i organisationen och kommer således inte att trivas. Hon framhäver 
att viktiga egenskaper för att passa in och trivas på Handelsbanken är: noggrannhet, 
riskmedvetenhet, att uppträda schysst och etiskt, tycka om att fatta egna beslut, vara 
serviceinriktad och vilja jobba med människor. 
 
“Tycker man inte om att prata med kunder, både om man jobbar med direkt 
kundkontakt eller om man skapar kundlösningar, har man inte förmågan att förstå hur 
en kund tycker och tänker och kan därför inte hitta bra lösningar.”  
 
Vidare förklarar respondenten att Handelsbanken inte rekryterar genom CV och tidigare 
meriter, utan att fokus ligger på att hitta personer som besitter de rätta egenskaperna. 
Hon menar att vad man har gjort tidigare inte spelar särskilt stor roll, men att en 
grundutbildning nästan alltid krävs då arbetsuppgifterna ofta är komplexa i banken. 
Exakt vilken utbildning man har är dock mindre viktigt då banken behöver alla sorters 
kompetens; jurister, designers, ekonomer och ingenjörer för att nämna några exempel. 
Huvudsaken är att man har läst någon utbildning som visar att man kan ta till sig av 
information på ett bra och strukturerat sätt och göra någonting av den. Ett undantag som 
bekräftar regeln är dock det unika Studentprogram som Handelsbanken erbjuder. 
Studentprogrammet är ett utvecklingsprogram för unga och karriärsugna studenter som 
parallellt med att de påbörjar sina universitets- eller högskolestudier får intern 
utbildning inom banken för att vid studietidens slut ha möjlighet till fast anställning 
inom banken.  
 
“Vi vill helst att medarbetarna ska jobba från början (av sin karriär) till slutet. Då får 
vi de bästa medarbetarna som har stor kompetens inom flera områden i banken” 
 
Vidare förklarar respondenten att hon inte tror att särskilt många vill stanna inom 
samma företag om det innebär att man enbart sitter på samma position och gör samma 
arbetsuppgifter under hela sitt arbetsliv. Hon förklarar att inom Handelsbanken finns det 
stora utvecklingsmöjligheter och medarbetarna uppmuntras till att prova på olika 
arbetsuppgifter på den interna arbetsmarknaden. Hon tar upp sig själv som exempel som 
i grunden är utbildad ekonom, men som fick förmånen att vara personalchef under en 
tid. Hon menar att det visar på att utbildningen inte har särskilt stor betydelse, utan så 
länge man har den rätta viljan och drivkraften är möjligheterna oändliga inom banken. 
Så länge medarbetarna utvecklas, känner sig nöjda och får bra feedback kompletterat 
med de rätta förutsättningarna till utveckling stannar de, förklarar hon. Hon menar att de 
medarbetare som väljer att lämna banken främst gör det för att de inte delar kulturen 
eller tycker att bankens sätt att jobba överensstämmer med deras personliga preferenser.  
 
“Tycker man om att säga "jag är chef, jag behöver inte göra den här uppgiften" då blir 
det svårt att jobba på Handelsbanken. Vi har en väldigt kort hierarki; vi samverkar och 
löser saker tillsammans.” 
 
Respondenten är medveten om att det kan finnas risk att organisationen kan bli 
homogen genom att banken endast rekryterar personer som delar bankens värderingar. 
Hon förklarar dock att det endast krävs att man delar bankens värderingar på jobbet; vad 
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man har för privata och politiska värderingar lägger banken inte vikt vid. Hon 
understryker att mångfald är viktigt och något som banken ständigt arbetar med. 
Ambitionen med Studentprogrammet är dels att hitta medarbetare med olika bakgrunder 
för öka mångfalden i banken, förklarar hon.  
 
“Har man medarbetare med olika bakgrunder, men som delar företagsvärderingarna 
fattar man de bästa besluten. De organisationer som lyckas åstadkomma detta är de 
som blir mest framgångsrika” 
 
Motivationsincitament  
Anledningen till varför många medarbetare väljer att stanna i Handelsbanken länge tror 
respondenten grundar sig i utvecklingsmöjligheterna och den interna arbetsmarknaden i 
banken. Hon menar att det faktum att medarbetarna ständigt har möjligheten att 
utvecklas, dels i sin nuvarande roll men även att de kan söka sig till andra roller inom 
banken, gör att de flesta stannar. Respondenten berättar Handelsbanken har en modell 
som kallas för “Hjulet” som beskriver hur banken praktiskt arbetar för att utveckla 
medarbetarna såväl som företaget.  
 

                                          
Figur 2. Hjulet (Handelsbanken, 2018) 

 
Även i denna modell så står kunden i fokus och företagets utveckling kretsar kring 
denna. Respondenten förklarar att “Hjulet” syftar till att spegla samspelet mellan 
medarbetaren och verksamheten i Handelsbanken. Varje enhet (ex. kontor) arbetar 
tillsammans med att ta fram en verksamhetsplanering utifrån enhetens verksamhet, 
vilken inkluderar kunderna och marknaden. Verksamhetsplanen ska innehålla både kort- 
och långsiktiga mål och strategier för hur dessa mål ska uppnås. Därefter hålls 
planerings- och utvecklingssamtal (PLUS) regelbundet för att följa upp medarbetarnas 
utveckling och arbetsprestation. Dessa PLUS-samtal skapar en länk mellan kontorets 
verksamhet och den enskilda medarbetarens individuella mål. Resultatet blir en 
handlingsplan som innehåller varje medarbetares dels verksamhetsrelaterade och dels 
personliga mål.  
 
De mål som återfinns i handlingsplanen är även de både kort- och långsiktiga och verkar 
som underlag i lönesamtalet och i medarbetarnas framtida utveckling. Respondenten 
menar att medarbetarna genom “Hjulet” kan vara med och påverka sin egen utveckling 
men också hela bankens. Hon förklarar att det är av högsta vikt att alla medarbetare 
känner sig delaktiga i det man presterar i banken då det leder till ett gott resultat för 
såväl kunden som banken.  
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Ett annat motivationsincitament som direkt korrelerar med bankens goda resultat är 
vinstandelsstiftelsen “Oktogonen”. Respondenten förklarar att “Oktogonen” är bankens 
vinstandelsstiftelse som styrs och ägs av Handelsbankens personal. Bankens 
företagsmål är att uppnå högre lönsamhet än snittet för jämförbara banker på 
hemmamarknaderna, och en förutsättning för att nå detta företagsmål är att bankens 
medarbetare gör ett bra jobb och lyckas bibehålla de nöjda kunderna. Respondenten 
menar att det här motivationsincitamentet kanske inte kommer först, men att det ändå 
har en viss betydelse genom att medarbetarna känner samhörighet. Hon menar att 
medarbetarna inte bara får en morot genom äran att vara bättre än snittet för jämförbara 
banker, utan att de även får en ekonomisk belöning som de kan plocka ut vid 
pensionering.  
 
“De som har jobbat i banken under en längre tid kanske inte har behövt pensionsspara, 
utan de kommer automatiskt att få en fin pension genom Oktogonen.” 
 
Av Handelsbankens årsredovisning (Handelsbanken, 2018) framgår att beloppet som 
sätts av till Oktogonen när Handelsbanken uppfyller företagsmålet begränsas till tio 
procent av ordinarie utdelning till aktieägarna, vilket 2017 motsvarande 786 miljoner 
kronor. Av koncernens 11 832 medarbetare omfattas 98 procent av Oktogonen 
(Handelsbanken, 2018). 
 
5.1.2 Paradigmskiftet ur ett ledningsperspektiv 
 
Digitaliseringen  
När digitaliseringen i samhället ökar allt snabbare fortsätter Handelsbanken att, i 
motsvarande höga tempo, digitalisera banken och anpassa sig efter kundernas önskemål 
och behov (Handelsbanken, 2018). Det leder i sin tur till nya förväntningar på bankens 
mötesplatser där nya digitala lösningar bidrar till en enklare vardag, effektivare service 
samt nya tjänster och lösningar till nytta för bankens kunder.  
 
Handelsbankens CDO, chef för Handelsbankens avdelning för digitalisering och 
innovation, arbetar dagligen med att undersöka vad digitaliseringen innebär för bankens 
affärsmodell. Han förklarar att banken försöker att hålla koll på hur teknologin 
utvecklar sig och vilka användningscase som finns utanför och vilka som kan testas 
inom banken. Fokusområden är AI och blockchain som banken jobbar med just nu. De 
tittar även på fintech och innovation: hur kan banken använda fintech? Hur jobbar 
banken med innovation? Hur tar banken upp idéer underifrån men även uppifrån? 
 
Han diskuterar vidare två av Handelsbankens grundpelare - att ha nöjda kunder och låga 
kostnader. Han förklarar att banken inte använder digitaliseringen för att sänka 
kostnader, utan i första hand för att skapa nöjda kunder. Detta upplever han är en stor 
skillnad mot andra banker. Enligt hans uppfattning slaktar många företag, både i 
Sverige men även utanför, sin kundyta genom att stänga ned kontor och tvinga in 
kunderna i digitala kanaler då det är billigare. Han förklarar att det är något som 
Handelsbanken inte gör. Handelsbanken försöker istället att använda teknologi och 
digitalisering av tjänster för att skapa ännu nöjdare kunder samtidigt som man håller 
kostnaderna låga, och det tror han är en stor skillnad mellan Handelsbanken och andra 
banker.  
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“Om du frågar mig hur vi har använt digitaliseringen så svarar jag “för att skapa bästa 
möjliga upplevelsen för kunderna i våra digitala kanaler”.” 
 
Denna strävan efter att skapa bästa möjliga upplevelse för kunderna i de digitala 
kanalerna har resulterat i att Handelsbanken har nöjdast kunder avseende dessa tjänster 
bland konkurrerande storbanker. Detta tror CDO beror på kulturen i banken; att ha 
kunden i fokus och göra det som är bäst för kunderna. Beslut tas inte utifrån 
kostnadsbesparingar, vad en extern konsult har rekommenderat eller vad cheferna tre 
nivåer upp anser - utan det kommer återigen tillbaka till affärsmodellen där 
medarbetarna som arbetar närmast kunden, har bäst möjlighet att bedöma hur banken 
framgångsrikt bygger dessa interaktioner.  
 
Han förklarar att han tror att digitalisering möjliggör otroligt mycket innovation långt 
ner i organisationen - den fungerar som en katalysator för innovation. I banken finns en 
kultur där det är inbyggt att göra saker lite bättre, att ifrågasätta sig själv och att 
ifrågasätta vad chefen säger. Genom att ha en sådan kultur skapas möjligheter till att 
skapa nytt värde med digitala verktyg; mervärde för kunder, processförbättringar och 
kostnadsbesparingar. Dessa beslut måste också tas långt ner i organisationen och för det 
krävs det att man litar på folk, vilket han upplever är en del av Handelsbankens kultur.  
 
“Om du inte har tillit till folk eller folk inte är vana vid att ta ansvar är det inget du 
bara kan svänga om - det fungerar inte. Därför tror jag att dessa möjligheter som 
digitaliseringen skapar kan omfamnas bättre av Handelsbanken än andra 
organisationer.” 
 
Handelsbankens COO berättar att kundernas nya förväntningar har medfört att 
arbetsuppgifterna har förändrats på kontoren. Hon förklarar att förr var 
arbetsuppgifterna på kontor främst administrativa då medarbetarna fick hjälpa kunden 
med att t.ex. göra kontantuttag och sköta betalningar. Nu har dessa tjänster förflyttats 
till tekniska lösningar som möjliggör för kunderna att göra sina betalningar själva. 
Respondenten menar dock att även fast de flesta av bankens kunder numera gör sina 
bankärenden digitalt via app eller på bankens webbplats innebär det inte att de vill sluta 
ha en relation med banken. Även om behovet kanske bara kommer upp ett antal gånger 
per år kan kunden uppsatta att kunna vända sig till sitt lokala bankkontor och möta en 
kontaktperson som har finansiell kunskap, som kan ge råd och ge stöd för beslut. 
Genom att vara känd för någon [på kontoret] kan kunderna få individuell hjälp över 
telefon - något som inte går att få när man ringer till en växel. COO förklarar att på så 
sätt kan bankens kontorsmedarbetare ge personlig och anpassad service på högsta 
möjliga nivå. 
 
“Bara för att tekniken har utvecklats väldigt snabbt de senaste åren så innebär det inte 
att människor vill välja bort att ha en relation.” 
 
COO berättar att det har visat sig i kundnöjdhetsundersökningar att kunderna uppskattar 
att Handelsbanken kombinerar det lokala och digitala. Hon menar att det faktum att 
många av konkurrenterna valt att ta bort sina kontor, medan Handelsbanken i stor 
utsträckning valt att behålla dem, grundar sig i att banken utgår från kundernas behov 
och önskemål. Så länge banken tror att kunderna har behov att besöka kontor vill de 
erbjuda den servicen, och då handlar det om att i så stor utsträckning som möjligt 
digitalisera allt som inte tillför något värde för kunden.  
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VD:n på SKI, företaget som genomför kundnöjdhetsundersökningarna som COO och 
CDO åsyftar, stödjer resonemanget om att bankens strategi att kombinera att vara lokal 
och digital är något som värdesätts högt av kunderna. Han förklarar att år 2010 var 
kundnöjdheten i branschen på topp; det var en match mellan vad kunderna ville ha och 
vad bankerna kunde erbjuda, nämligen bra produkter och digitalisering. Sedan 2010 
menar han att kunderna har blivit “mätta” på digitaliseringen och numera efterfrågar 
annat - nämligen personlig service. Han menar att det faktum att Handelsbanken tagit 
vara på detta innebär en stor fördel för banken och att det förklarar varför 
Handelsbanken har högst kundnöjdhet av storbankerna. Respondenten beskriver vidare 
att även om inte alla besöker de lokala kontoren så skapar deras existens en trygghet, en 
“mental närhet”. De som beskriver bankerna med en funktionell beskrivning “pengar, 
bank” är ofta mer missnöjda än de som har en emotionell beskrivning som “min, lokal, 
nära”.  
 
“Handelsbanken har möjligheten att jobba både digitalt och lokalt - alltså konkurrera 
på två plan snarare än antingen eller som andra banker.” 
 
5.1.3 Paradigmskiftets inverkan på medarbetarnas arbetssituation 
Vd:n på SKI bedömer att slaget om framtidens kund kommer att ligga i vilken bank som 
kan vara mest proaktiv. Det är en fråga som alla är dåliga på menar han. Det handlar om 
att kunder i dag är ganska lata. De vill gärna kunna välja mellan A, B och C, men vill att 
någon annan ska göra valet och det är det landskap som alla banker möter i dag. Han 
förklarar vidare att det, samtidigt som kundernas krav ökar, införs omfattande 
regleringar i bankbranschen vilket försvårar för medarbetarna att leverera det kunderna 
vill ha. Han menar att regleringarna medför ökad administrativ arbetsbörda vilket är 
tidskrävande och gör att man måste hitta en effektivitet och proaktivitet i möten med 
kunderna. Samtidigt kritiserar han HR-avdelningarna i den nya affärslogiken för att de 
är dåliga på att se medarbetarnas roll i kundleveransen och istället lägger för stor vikt 
vid att stödja och hantera administrativa faktorer bakom kundprocesserna. Han menar 
att medarbetarrollen är betydligt mer central i dag än för tio år sedan. 
 
“Medarbetarrollen har aldrig varit så viktig som nu. De som kommer bra till i SKI’s 
studier har förstått att vi alla, oavsett om man står och skruvar i ett skåp någonstans, 
gör det här för att det är bra för vår kund”. 
 
Handelsbankens CDO delar uppfattningen om att det administrativa arbetet på kontoren 
måste minska för att frigöra tid för mer utåtriktat arbete. Han förklarar att om banken 
ska ha nöjda kunder och låga kostnader måste de medarbetare som jobbar på kontoren 
främst jobba med att skapa mervärde för kunderna, inte jobba internt med 
administrativa processer. Detta menar han grundar sig i två anledningar: framförallt 
eftersom det inte skapar nöjda kunder vilket han ser som anledning nummer ett, och 
anledning nummer två för att det blir för dyrt och då har banken inte längre låga 
kostnader. Han är dock tydlig med att det faktum att banken borde minska den 
administrativa bördan på kontoren inte ska betyda att banken ska centralisera 
verksamheten. 
 
“Jag tror att det måste bli mycket mindre administrativt på kontoren, men det ska inte 
betyda att vi ska centralisera verksamheten.” 
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Han menar att han inte tror att det är rätt strategi att göra som många andra banker har 
gjort det och placerat avdelningar i andra länder - det innebär enbart att man tar 
problemet och flyttar det dit det kanske är billigare. Man bör då fråga sig: blir det 
billigare i längden då det kanske innebär lägre kvalitet? Han menar att det är en 
omvälvande och tidskrävande process som utmanar många arbetssätt, men att det 
egentligen inte finns några andra alternativ än att göra rätt från början och hitta en smart 
strategi i digitaliseringsresan, snarare än att sträva efter kortsiktiga positiva effekter. 
Han förklarar vidare att en del i detta är att skapa positiva effekter för både kunder och 
medarbetare. Han menar att det inte räcker att kunderna är nöjda med bankens 
lösningar, om det innebär att medarbetarna bakom kulisserna får arbeta med ineffektiva 
arbetssätt - det är således viktigt att det går hand i hand.  
 
“Bra kundupplevelse ska också betyda att vi har bra medarbetarupplevelse” 
 
Han förklarar vidare att den decentraliserade organisationsstrukturen till stor del är en 
positiv drivkraft, men att den även skapar utmaningar. Rent teknologiskt finns det 
möjlighet att ge varje rådgivare möjlighet att påverka det gränssnitt som hens kunder ser 
i bankens självbetjäningstjänster, men att det kan vara svårt att hantera transparensen 
som uppstår.  
 
“Om vi har ett centralt sätt att sköta de digitala kanalerna mot kund, hur kommer den 
lokala närvaron in i det? Hur får vi in kontor i de digitala kanalerna? Hur kan du som 
kund känna att du inte bara är Handelsbanken-kund, utan att du är kund på 
Handelsbankens kontor i Umeå? Det skapar då utmaningar i den frågan. Vad innebär 
det här teknologiskt? Teknologiskt skulle vi kunna ge varje rådgivare möjlighet att 
påverka det interface som hans kunder ser, teknologiskt är det möjligt, men hur 
hanterar vi det? Och hur kommer Stina i Karlstad vs Jocke i Umeå att hantera detta? 
Kommer de ha helt olika budskap?” 
 
Han lyfter fram att banken skapar nöjda kunder genom bra digitala kanaler, men 
framförallt genom bra medarbetare som tar hand om kundens behov, som är motiverade 
och som har rätt hjälpmedel. En viktig punkt blir därför hur banken kan ge 
medarbetarna bra digitala verktyg för att ta hand om kunderna bättre. Han förklarar 
dock att utmaningarna för dem som möter kund troligen kommer att bli större och större 
genom de mer komplexa kundförväntningarna. Han menar att det krävs att 
medarbetarna känner nyfikenhet och känner driv att lära sig och utvecklas tillsammans 
med kundernas förväntningar. Dock ställer han sig frågande till om det överhuvudtaget 
är rimligt för medarbetarna att ha den kompetens som kommer att krävas inom alla 
olika områden samtidigt. Han förklarar att banken därför kommer att behöva utveckla 
teknologin för att hjälpa medarbetarna att hantera den komplexitet och bredd som 
skapas.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

40 

5.2 Medarbetarperspektiv 

Nedan presenteras en sammanställning av de genomförda intervjuerna med bankens 
medarbetare på kontorsnivå. Resultatet presenteras enligt samma struktur som avsnittet 
ovan, först redovisas företagskulturen och sedan paradigmskiftets inverkan på 
arbetssituationen. 
 
5.2.1 Medarbetarperspektiv på kultur 
 
Kännedom om bankens kärnvärderingar 
Under samtliga intervjuer undersöktes respondenternas kunskaper om Handelsbankens 
kärnvärderingar. Svaren från respondenterna var väldigt lika då varje respondent 
nämner att Handelsbankens kärnvärderingar grundas i att vara en lokal, decentraliserad 
och digital bank som ska vara nära kunden. En respondent var något osäker och började 
med att förklara att hen inte visste de exakta orden men när personen ombeds förklara 
med egna ord använder hen precis samma ord som kommunicerats från banken. En 
annan respondent förklarar att utöver de tidigare nämnda ledorden är det viktigt att inte 
göra affärer på kundernas bekostnad:  
 
“Jag ska inte utnyttja mina kunder och mjölka dem på allt som finns. Och det tycker jag 
känns som det viktigaste; vi ska tjäna på det både jag och kunden. Vi ska tjäna på att 
göra affärer tillsammans.” 
 
Vidare nämner samtliga respondenter att på Handelsbanken ska man känna sina kunder 
och arbeta för långsiktiga relationer. Alla som intervjuats förklarar att det är viktigt att 
skapa en god relation med kunderna så att de känner sig trygga och nöjda med 
Handelsbanken och således vill ha långsiktiga relationer med banken. En respondent 
förklarar att hen anser att essensen av företagskulturen är tron på medarbetarna och tron 
på att de har rätt kompetens för att hantera olika situationer.  
 
“För mig så handlar Handelsbanken extremt mycket om tron på medarbetarens 
kompetens och kundernas bästa. Jag tycker att det är essensen av det tänk vi har; varje 
medarbetare ska ha egna beslutande limiter och de licenser som krävs. Den som jobbar 
hos oss ska göra affärer, har mitt fulla förtroende och tar bäst hand om kunderna. 
Kunderna ska helst också veta vem de ska vända sig till [lokalt] på banken, i den bästa 
av Handelsbanksvärldar.” 
 
Tre av respondenterna nämner att de inledde sin anställning med en internutbildning 
som handlade om kännedom om Handelsbanken för nyanställda. Om utbildningen 
förklarar respondenterna att de blev inlärda i bankens tankesätt och fick studera bankens 
interna styrdokument som kallas “Mål och Medel”. Flera av respondenterna benämner 
“Mål och Medel” som “Handelsbankens bibel”. De förklarar att skriften bland annat 
innehåller tydliga riktlinjer för hur medarbetarna förväntas arbeta och agera på banken. 
 
“Jag har blivit uppfostrad Handelsbankare då jag jobbat i banken [i många år]. Jag 
brukar på skämt säga att jag är lite hjärntvättad för det finns bara det här, hur vi gör 
saker.” 
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Värderingarnas innebörd för medarbetarna 
Handelsbanken bygger mycket på företagskulturen. Då det sker stora förändringar i 
omvärlden menar samtliga respondenterna att företagskulturen varit vägledande i deras 
arbete och stödjande vid komplexa situationer. En respondent berättar att de konkret 
arbetar med ledorden tillsammans med kunderna genom att exempelvis arrangera lokala 
mötesplatser där kunderna får integrera med de anställda vid informella tillställningar, 
såsom kundträffar, skogsträffar och musikquiz för att nämna några. Vidare förklarar 
respondenten att det är ett sätt för kontoret att stärka sin lokala närvaro på orten och 
dessutom ett sätt för medarbetarna att bättre lära känna sina kunder. Enligt samtliga 
respondenter är kundkännedom viktigt och alla respondenter uppgav att de upplever sig 
ha god kundkontakt och är positiva till att träffa kunderna i olika sammanhang.  

 
“På kontoret märks det också att vi känner våra kunder; man vet vilka kunderna är i det 
interna arbetet. Det märks också i kvalitetsgranskningen och i att man känner igen 
deras mönster. Det är ett tecken på att man är lokal och känner sina kunder.” 
 
Respondenterna framhåller vidare att en annan del av företagskulturen är att man är 
väldigt mån om att hålla nere kostnaderna. Detta är något som två respondenter menar 
skapar ytterligare sammanhållning. Genom att alla anställda strävar efter att hålla nere 
kostnaderna blir det som ett gemensamt mål för hela företaget. En respondent upplevde 
dock att besparingarna inte får bli för stora då det skulle påverka effektiviteten negativt. 
 
“Ingenting ska vara flådigt och fint. I Handelsbanken försöker vi verkligen att hålla 
nere kostnaderna, till exempel kan man skriva på baksidan av ett papper innan man 
slänger det, det är på den nivån verkligen.” 
 
När vi frågade respondenterna om de upplever att företagskulturen påverkar dem i deras 
vardagliga arbete var samtliga eniga om att så är fallet. Respondenterna beskrev 
kulturen som “starkt rotad”, “viktig för banken” och att berättade att det är viktigt att 
föra Handelsbankens värderingar vidare.  
 
Bilden av en Handelsbankare 
Det framkommer att det finns en tydlig bild om vilka egenskaper som banken söker hos 
medarbetare. Samtliga respondenter delar uppfattningen om att banken har strikta 
riktlinjer som de anställda förväntas anpassa sig till.  
 
“Jag tror verkligen att det finns en stereotyp. Det känns inte som att man ska sticka ut 
och göra någonting konstigt eller ta risker, utan det är ganska styrt på så sätt.” 

En annan respondent menar att det är nödvändigt för banken att rekrytera personal med 
liknande värderingar eftersom skapar stark sammanhållning och möjliggör att hålla 
riskprofilen låg, vilket resulterar i en mer stabil bank på lång sikt. En annan respondent 
uttryckte att hen upplevde att det fanns en tydlig bild av en Handelsbankare men att det 
snarare handlade om att de anställda ska gilla att “göra affärer och göra rätt”. Denna 
person menade att bilden av en Handelsbankare påverkar hur de anställda ska tänka vid 
kundkontakt och när de skapar nya affärer, något som respondenten menar är en del 
utav Handelsbankens företagskultur. Respondenten förklarar vidare att det är viktigt att 
man delar bankens idé om att bedriva bankverksamhet, annars kommer man troligen 
inte att trivas. 
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“Jag tror också att om man inte gillar kulturen så har man svårt att jobba på banken 
och kanske söker sig vidare. Tittar på man på den genomsnittliga anställningslängden 
ser man att vi har en tendens att jobba kvar.” 
 
5.2.2 Paradigmskiftet ur ett medarbetarperspektiv 
 
Handelsbankens digitala lösningar 
Respondenterna var överens om att banken är aningen trögrörlig och försiktig med att 
göra större förändringar i verksamheten, men att det är en strategi som medarbetarna 
föredrar. De upplever att banken är passiv när det kommer till nya tekniska lösningar 
och att banken hellre låter konkurrenterna implementera och testa innovativa lösningar. 
 
“Jag känner att bankledningen har väntat för länge. Det pratas internt om det också, så 
det är inte unikt för mig. Vi har startat digitaliseringsprocessen bra med appen och 
hemsidan, men vi ligger efter på andra områden, som t.ex. låneprocessen.” 
 
En annan påpekar att de interna systemen upplevs vara gammalmodiga, onödigt svåra 
samt att det är tidskrävande att lära sig. Hen menar att det finns bättre lösningar än de 
som banken väljer att använda, men då personalen har jobbat med samma system i 
många år tror hen att banken inte vill byta ut systemen. En annan respondent menade att 
hen inte vill tänka att bankledningen är konservativ utan snarare att Handelsbanken är 
en stor organisation där förändringar tar längre tid. 
 
“Jag vill inte tro att man på ledningsnivå sitter och är pessimistisk och avvaktade, jag 
vill inte tro det, utan att det snarare handlar om att det är en stor verksamhet där det är 
svårt att ro igenom stora förändringar. Jag måste nog tro att ledningen vill framåt och 
vara på tårna.” 
 
Inställning till bankens strategi 
Generellt anser respondenterna att det är svårt att bedöma om Handelsbankens strategi 
är den rätta vägen att gå, men samtliga uttrycker att de tror på idén och ställer sig bakom 
den. En respondent påpekar att flera kunder fortsätter att välja Handelsbanken framför 
andra konkurrerande banker trots att vissa andra banker erbjuder lägre räntor och 
således är billigare alternativ. 

En annan respondent lyfter att Handelsbankens strategi måste kombineras med att skapa 
mervärde och ge god service till kunderna, samt att de anställda bör ges effektiva 
verktyg för att göra bra affärer och bibehålla de nöjda kunderna. Ett antal respondenter 
lyfter att de saknar lösningar för att kunna skapa så bra kundmöten som möjligt. Ett 
exempel på detta är de överflödiga administrativa arbetsuppgifter som medarbetarna 
anser borde ligga på en annan avdelning eller effektiviseras med hjälp av digitala 
verktyg. Två respondenter uttrycker specifikt att de ärenden som inte genererar nytta för 
kunden och som kunden inte är medveten om att personalen gör på det lokala kontoret 
borde förflyttas till en central avdelning. 
 
”Det är väldigt vågat att göra tvärtom mot vad alla andra gör. Jag kanske är alldeles 
för indoktrinerad i Handelsbankens kultur, men jag vill ändå tro att det kan vara rätt 
väg att gå, delvis. Jag tror att man kanske inte behöver ha fullt så många kontor som 
man har idag, men att behovet finns för kunderna att ha ett kontor att gå in till. Även 
om det finns många som vill göra sina bankärenden digitalt och det är viktigt att satsa 
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på utvecklingen av de digitala tjänsterna, så tror jag att det alltid kommer vara en stor 
del av befolkningen som vill sitta ner och prata med någon” 
 
En annan respondent menar att hen känner stolthet över att Handelsbankens strategi är 
annorlunda mot de andra svenska storbankerna. Hen menar att det tydligt kommunicerar 
att banken inte enbart ser sina kunder ur ett lönsamhetsperspektiv. En respondent 
berättar att hen möjligtvis hade uppskattat att arbeta mer likt andra banker där 
medarbetarna får specialisera sig inom ett område istället för att ha bred kompetens som 
inrymmer många områden. Samma respondent avslutar med att säga att det däremot inte 
hade varit optimalt för kunden att behöva möta olika rådgivare för varje ärende, och tror 
därför inte att det är ett effektivt arbetssätt. Det finns en stolthet i att banken finns lokalt 
på de mindre orterna och att de erbjuder kunderna möjlighet att fysiskt kunna träffa 
banktjänstemän. En annan respondent ställer sig kritisk till att Handelsbanken är så 
måna om att göra kostnadsbesparingar för att nå högre lönsamhet än snittet av de 
jämförbara bankerna, men samtidigt väljer att investera så mycket i att finnas lokalt när 
kontoren besöks av en så begränsad skara kunder. 
 
“Jag känner mig lite skeptisk. 1 % av våra kunder kommer faktiskt in på kontoret, 
resten är digitala. Banken då säger att vi ska fokusera på den här 1 %. Jag frågar mig 
själv: Är det här en smart affär? Är det här pengarna finns? Är det bra att vi jobbar 
ihjäl oss för 1 % av kunderna?” 
 
Generellt har respondenterna uttryckt att banken har förbättringsbehov gällande de 
administrativa arbetsuppgifterna på kontor då bankens lösningar i dagsläget är 
tidskrävande och i stor utsträckning kräver manuell hantering. De menar vidare att 
banken bör öka takten på det digitala utvecklingsarbetet men betonar att de tror starkt på 
strategin att både finnas tillgängliga lokalt och digitalt. Även respondenten som var 
skeptisk till att investera så pass mycket i att finnas lokalt när kontoren besöks av en 
begränsad skara kunder framhåller att hen aldrig varit stoltare över att jobba för 
Handelsbanken och tror att bankens valda strategi kommer vara lönsam på lång sikt. 
Respondenterna menar att ha nöjda kunder kommer vara avgörande för svenska 
storbankernas överlevnad i framtiden. 
 
Handelsbanken och konkurrenterna 
Det framgår tydligt från respondenterna att de upplever Handelsbanken som unik i 
relation till de andra storbankerna i Sverige. Samtliga respondenter anser att banken 
fokuserar mer på att skapa långsiktiga kundrelationer än vad konkurrerande storbanker 
gör. De framhäver att Handelsbanken alltid utgår från kundens behov, har lokal närvaro 
och strävar efter god kundkännedom. Vidare lyfter de att Handelsbanken är 
riskmedveten i sin strategi; medarbetarna gör inte affärer som de inte förstår. Dessa 
skillnader var dock tre respondenter överens om att banken borde bli bättre på att 
marknadsföra för att tydliggöra att Handelsbanken inte är som “alla andra banker”.  

 
“Handelsbanken är dålig på att berätta vad som särskiljer oss från de andra. Medialt 
pratas det mycket om de fyra storbankerna, och då talar man exempelvis inte om att 
Handelsbanken finns i alla kommuner i Norrland utom en. Sådant lyfts inte av media.”  
 
Samtliga respondenter nämner ordet stolthet när de pratar om banken och förklarar att 
de uppmanas att berätta för sina kunder om Handelsbanken hur banken särskiljer sig 
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från konkurrenterna. Respondenterna menar att det finns tydliga skillnader mellan 
Handelsbanken och de andra storbankerna, något gett upphov till polarisering och en “vi 
och dem”-känsla. En respondent förklarar med ett leende att det inte är möjligt att 
konkurrenterna skulle fatta ett bättre beslut än Handelsbanken. En annan respondent 
förklarar att det ofta diskuteras på kontorens fikaraster när något inte fungerar som de 
ska för konkurrenterna.  
 
“Det är lite inpräntat att alla andra banker gör fel. Det är som att vi på Handelsbanken 
gör allt rätt och det andra banker gör är fel. Så det är absolut “vi mot dem”, det tycker 
jag. Är det något som strular på någon annan bank så blir det att man lägger en liten 
kommentar “de är alltid så dåliga på det där, eller de är alltid sega” så jag tycker 
verkligen att det är så.” 
 
Vidare är respondenterna eniga om att det även finns en viss konkurrens internt, men att 
denna enbart är resultatmässig. Detta då kontoren konkurrerar om att nå högre 
lönsamhet än de andra kontoren inom respektive region. Lönsamheten mäts genom 
kostnader och intäkter (K/I-tal). Respondenterna förklarar att det inte är någon 
“renodlad” konkurrens utan att det snarare handlar om att varje kontor vill uppvisa så 
bra siffror som möjligt, utan att för den sakens skull betrakta de andra kontoren som 
rivaler eller försöka ta deras kunder.  
 
Förändrat kundbeteende 
Respondenterna upplever starkt att kundbeteendet förändrats under de senaste åren. 
Många kunder vill numera förhandla om varje del i bankens erbjudande. Vidare 
framkommer att kunderna i dag förväntar sig den digitala hastigheten i den personliga 
kontakten - detta ställer höga krav på att medarbetarna kan hitta snabba lösningar som 
de kan kommunicera till kunden. En respondent menar att Handelsbankens höga 
servicenivå har skapat så höga förväntningar hos kunderna att det finns exempel på 
kunder som blivit irriterade över att de inte fått svar från kontoret inom ett par timmar. 
 
“Det påverkar oss ganska mycket, just att i den här digitaliserade världen som vi lever, 
där vi erbjuder ett personligt möte där kunder vänder till oss för att de vill ha det [vi 
erbjuder] men de vill fortfarande ha den digitala snabbheten i det hela. De vill ha sitt 
bolånebeslut inom ett par timmar, även när de skickar in under lördagar. Vi har inte 
system som kan hjälpa oss att tillgodose kundernas ökade förväntningar och processen 
tills vi fått detta kommer vara en period som äter energi.” 
 
En annan respondent menar också att kundernas förhandlingsmöjligheter har ändrats i 
och med den digitala utvecklingen, där vissa kunder i dag kräver specifik information 
som aldrig skulle begäras inom andra branscher, t.ex. modebranschen. Trots att 
Handelsbanken inte har en skyldighet att redovisa dessa siffror menar respondenten att 
det bara är en tidsfråga innan banken kommer att behöva visa vinstmarginalerna per 
kund. 
 
“Kunder förväntar sig i dag att vi ska visa våra marginaler. Som för mig känns 
konstigt, då vi är ett privat och vinstdrivande bolag. Vilka andra branscher visar vilka 
internpriser och marginaler de har?“ 
 
Detta menar respondenten beror på att banksektorn är en av de få branscher som media 
kan göra populistiska uttalanden om. Ett par respondenter förklarar att de upplever att 
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banksektorn får mycket negativ uppmärksamhet i media vilket föranlett att vissa kunder 
har starka misstankar mot bankbranschen generellt. En respondent berättar att när hen 
träffar kunder är det inte helt ovanligt att de börjar mötet med att skälla ut medarbetaren 
och fördöma hela banksektorn för att sedan fortsätta med mötets agenda. Respondenten 
förklarar dock att kunderna generellt upplevs vara mer positivt inställda till 
Handelsbanken än de övriga storbankerna. 
 
“Jag kan bli lite upprörd om någon talar illa om Handelsbanken. De allra flesta som 
jag känner har ju Handelsbanken, och i samma mening som de säger att banker är 
värdelösa så kan de också säga att Handelsbanken är den bästa banken.“ 
 
5.2.3 Paradigmskiftets inverkan på arbetssituationen 
 
Förändrad arbetssituation 
Samtliga respondenter har uttryckt att de under de senaste åren behövt lägga ner mer tid 
på administrativa uppgifter och att detta tar upp en stor del utav deras tid. 
Respondenterna förklarar att de omständliga handläggningsprocesserna begränsar tiden 
de kan spendera på att dra in nya affärer eller träffa kunder. En respondent förklarar att 
den digitala utvecklingen har resulterat i att hen behöver hjälpa kunderna så pass ofta 
med teknik (t.ex. internettjänsten, mobilappen) att hen upplever sig vara teknisk support 
snarare än en privatrådgivare. Flera av respondenterna påpekar att de interna system 
som används för att utföra de administrativa uppgifterna inte är tillfredsställande.  

 
“Just nu harmoniserar det inte särskilt bra. Det har varit sämre men det finns mycket 
att hämta där för att göra våra kundmöten enklare med mindre administration och mer 
möte.” 
 
En annan respondent menar att det inte nödvändigtvis är digitaliseringen i sig som 
medför problem utan det snarare är de förändrade lagkraven och regelverken. Samtliga 
respondenter menar att de ökade lagkraven ställer högre krav på medarbetarna och är 
tidskrävande. En respondent som jobbat under lång tid berättar att förr kunde personalen 
fylla i delar av blanketter i förväg och smidigt informera kunderna om den nödvändiga 
informationen som de ansågs behöva veta. Numera tillägnas en betydligt större del av 
mötena till att informera kunderna och ställa kunskapsfrågor för att säkerställa att 
kunden förstått vad handläggaren pratat om. En respondent förklarar att hen inte 
upplever att reglerna är något hen kan stötta sig mot, utan snarare något som den ska 
försöka slå sig runt. En annan berättar att ett möte som tidigare kunde ta 20 minuter i 
dag snarare tar 80 minuter på grund av de mer omfattande informations- och 
regelkraven.  
 
“Vi jobbade snabbare tidigare, vi kunde fylla i mer av blanketten tidigare. Vi måste 
göra en passandebedömning innan vi kan ge förslag. Vi måste samla in all information 
från början, kunden måste svara på kunskapsfrågor innan vi kan ge råd och vi måste 
ställa massa frågor innan vi kan ge dem råd om t.ex. fonder. Sen måste vi fråga om 
placeringsmål, risknivå och sparhorisont för att kunna ge ett fondförslag som är relativt 
standardiserat, för det ska vara något som banken kan stå för om ex. 20 år. Så råden är 
ofta ganska försiktiga.” 
 
En annan respondent lyfter fram att Handelsbankens affärsmodell krockar med 
regelkraven då de tidigare fick basera beslut på kundkännedom, en viktig del av 
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företagets affärsmodell. Numera menar respondenten att de måste involvera andra för 
att genomföra vissa delar i kreditprocessen, t.ex. fastighetsvärdering vid bolån. Samtliga 
respondenter förtydligar dock att de tycker att det är bra att det finns regelkrav som 
hjälper dem att säkerställa att deras affärer är kvalitetssäkrade och genomförts korrekt. 
De menar dock att det borde finnas bättre lösningar då processerna i dag innebär stor 
administrativ arbetsbörda som är tidskrävande och ineffektiv. En respondent berättar att 
hens kollegor som arbetat i banken 10-30 år har stor kännedom om sina kunder och den 
lokala marknaden numera begränsas av regelkraven, vilket skapar frustration bland de 
anställda.  
 
 “Utifrån sett jobbar vi med papper men vi anser att vi jobbar med människor. Det 
skapas då en frustration över att det finns så mycket att göra med kunden, när man bara 
hinner jobba med det [det administrativa].” 
 
Vidare berättar en annan respondent att hen ofta märker hur kunderna blir trötta och 
tappar fokus under möten. Detta menar respondenten beror på den tid det tar att gå 
igenom all formell information som reglerna ställer krav på att rådgivaren ska förmedla 
innan affär. Oavsett lösning menar samtliga respondenter att det för närvarande är ett 
irritationsmoment som påverkar kundrelationerna negativt. Flera av respondenterna 
efterfrågar således digitala verktyg som kan hjälpa dem att effektivisera kundmötena 
utan att frånse regelkraven. Tre respondenter menar att fler administrativa uppgifter bör 
centraliseras och skötas av en annan avdelning medan de övriga pekar på att de istället 
behöver bättre digitala verktyg. 
 
“Man skulle kunna flytta administrationen till centrala avdelningar, men det är inte så 
vi gör på Handelsbanken. Vi sätter en stolthet i att vi gör allt på kontoret, vi fattar 
beslut nära kunden och varje administration som vi gör handlar om kunder och är 
kundrelaterad. Jag har svårt att se att man ska kunna sätta det någon annanstans mer 
än att effektivisera processen på kontoret.”  
 
Motivationsfaktorer 
Samtliga respondenter upplever att de har goda utvecklingsmöjligheter internt inom 
Handelsbanken och säger att möjligheten att göra karriär inom banken är den största 
motivationsfaktorn. De förklarar att det är upp till varje medarbetare att själv ansvara för 
sin utveckling. En respondent förklarar att kontorschefen kan ge medarbetarna de 
verktyg som krävs för att de ska uppnå sina ambitioner, men att det är upp till varje 
medarbetare att vilja utvecklas, tillförskaffa sig ny kunskap och att söka sig till nya 
tjänster. Andra motiverande faktorer som framkommer av respondenterna är bra 
kollegor, löpande feedback från chefer och att “ha kul på jobbet”. 
 
“Banken ger mycket förtroende långsiktigt och vill att man ska få testa på många olika 
tjänster. Har man intresse för att bli chef så finns den möjligheten oavsett vad du har 
för utbildning, så länge man är i banken och gör ett bra jobb så får du testa på nya 
saker och klättra.” 
 
Två av respondenterna nämner Oktogonen som en drivande motivationsfaktor och 
förklarar att Oktogonen kompenserar för att man på Handelsbanken ofta har lägre lön än 
hos konkurrenterna. De uttrycker att om man jobbar i Handelsbanken under många 
behöver man inte pensionsspara vid sidan om utan kan förlita sig på Oktogonen.  
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“Det är många som pratar om Oktogonen och hur mycket pengar de har i den. Det ska 
vara en drivkraft. Du kanske tjänar lite mindre nu än vad du skulle gjort på andra 
banker men du kommer att ha en fin pension när det är dags för den.” 
En av respondenterna berättar att Handelsbankens val att behålla de lokala kontoren 
också medför högre kostnader vilket kan hota Oktogonen. Därför menar hen att det 
administrativa arbetet på varje kontor måste effektiviseras så att de anställda kan 
fokusera på att göra fler affärer och fortsätta bygga på kundrelationerna för att öka 
intäkterna.  
 
Medarbetarnas befogenheter 
När vi frågar medarbetarna om de upplever att de får fatta självständiga beslut i sitt 
vardagliga arbete är samtliga respondenter eniga om att Handelsbanken, enligt deras 
uppfattning, är den bank som litar mest på sina anställda och att de ges stora 
beslutsmöjligheter. En respondent förklarar det som självklart eftersom de på kontoren 
har bäst vetskap om kundernas behov och därmed måste de också vara med och fatta 
besluten gällande dessa. En annan respondent berättar att banken presenterar riktlinjer 
och förslag på hur de anställda kan hantera olika situationer men att de själva får sista 
ordet och därmed har mycket självbestämmande. En annan respondent upplever att det 
tog lång tid innan hen fick ta egna beslut, men att det kan skilja mellan olika kontor. 
 
“Utifrån egen erfarenhet upplever jag att det tog väldigt lång tid innan jag gavs 
förtroende att ta egna beslut. Det tog nästan ett år av heltidsarbete med bolån innan jag 
fick ta det första egna kreditbeslutet, fast man alltid pratar om att man får ta egna 
beslut direkt. Jag upplever att på mitt kontor går mycket genom cheferna, men det kan 
ju variera från kontor till kontor.” 
 
Denna respondent ställer sig kritisk till hur hög grad av självbestämmande som faktiskt 
ges till medarbetarna. Hen menar att banken tydligt kommunicerar att de litar på att de 
anställda fattar rätt beslut på egen hand, men att detta till viss del kan vara en förskönad 
bild av verkligheten. 
 
“Jag börjar tänka lite i de banorna att man pratar mycket om självbestämmandet, men i 
praktiken så har man inte så mycket självbestämmande som det pratas om - även om det 
nog är mer än på andra banker. Man vill gärna lyfta fram det uppifrån att på 
Handelsbanken får alla bestämma själva för att de litar på medarbetarna, men jag vet 
inte riktigt om jag tycker att det är så fullt ut.” 
 
Lojaliteten till banken 
Samtliga respondenter tillfrågades om de kunde tänka sig att byta arbetsgivare till en 
konkurrent om de erbjöds en liknande tjänst men erbjöds högre lön. Samtliga 
respondenter svarar att de är nöjda med Handelsbanken som arbetsgivare och förklarar 
att de troligen ges större utvecklingsmöjligheter på sin nuvarande arbetsplats än vad de 
skulle få hos konkurrenterna. Ingen av respondenterna skulle således ta erbjudandet. En 
respondent la till att om hen skulle bli erbjuden 100’000 kronor i månaden hade hen 
troligen antagit erbjudandet och då var det endast för familjens skull. 
 
En av respondenterna förklarar att hen har alldeles för bra kollegor på Handelsbanken 
för att kunna tänka sig att byta arbetsgivare och att det är viktigare med bra kollegor än 
att få en högre lön. Vidare svarade två respondenter att de upplever sig ha så pass stora 
utvecklingsmöjligheter hos banken att de troligen kommer att arbeta på banken så länge 
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de kan. En respondent berättar att det märktes tydligt att lojaliteten till banken är hög 
när en av hens tidigare kollegor valde att byta arbetsgivare. 
“En gång var det en kollega som slutade och då var det en annan kollega som sa “men 
det går ju inte, du kan ju inte lämna sekten”. Det var högst skämtsamt.” 
 
Flera av respondenterna använder ordet stolthet för att beskriva sina känslor för sin 
arbetsgivare och en av respondenterna uttrycker att Handelsbanken inte bara är en 
arbetsplats utan mer av en livsstil. Respondenterna berättade att de inte identifierar sig 
som banktjänstemän utan som Handelsbankare, och om någon frågar vad de jobbar med 
så svarar de att de jobbar på Handelsbanken och inte inom bank generellt. En 
respondent lyfter fram att banken även på central nivå gärna ser att de anställda 
identifierar sig som Handelsbankare. 
 
“Vi har arbetsmiljöformulär varje år som man ska besvara, och där frågar de om man 
känner en stolthet över att vara en Handelsbankare. Då reflekterade jag över det och 
tänkte att det är konstigt att det ens är en sådan fråga.” 
 
En av respondenterna resonerade om att en anledning till varför Handelsbanken tydligt 
kommunicerar att medarbetarna ska känna en stolthet över sitt arbete kan vara för att det 
behövs för att ha självständiga medarbetare som ska fatta stora beslut. 
  
”Det är nog mycket inpräntat. Man matas med det och det är nog för att skapa 
tryggheten som man behöver för att kunna fatta självständiga beslut. Ska jag stå för att 
låna ut pengar till ett par som ska köpa ett hus för 6 miljoner, det är mest sannolikt 
deras absolut största affär, ska jag kunna stå för att tycka att det är ett bra beslut och 
att det är rätt för er. Då måste jag vara trygg och för att vara trygg måste nog företaget 
säga till en att man ska vara stolt över det man gör och känna att de litar på en.” 
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6. Analys 

I analyskapitlet presenterar vi resultatet från empirikapitlet kopplat till den teoretiska 
referensramen. Kapitlet följer tre teman som har identifierats utifrån uppsatsens syfte 
och intervjuresultatet. Våra teman är: företagskultur, strategi och arbetssituation. 

	

6.1 Företagskultur 

Vårt första tema behandlar medarbetarnas uppfattningar om Handelsbankens 
företagskultur och dess koppling till befintliga teorier. Syftet med detta tema är att göra 
en bedömning om företagskulturen upplevs vara starkt förankrad och i vilken 
utsträckning medarbetarna identifierar sig med organisationen. Detta för att få djupare 
förståelse för om företagskulturen påverkar medarbetarnas upplevelse av den valda 
strategin.   

6.1.1 Handelsbankens värderingar  
Som tidigare nämnt har Grönroos (2015, s. 399) identifierat tre huvudsakliga 
kännetecken för organisationer med starka värderingar: de gemensamma värderingarna 
utgör tydliga riktlinjer för hur arbetsuppgifterna bör utgöras, cheferna ägnar mycket tid 
åt att utveckla de gemensamma värderingarna samt att de gemensamma värderingarna 
är djupt förankrade hos personalen. I vår bedömning för att avgöra i vilken utsträckning 
de anställda relaterar till Handelsbankens värderingar har vi utgått ifrån de tre 
karaktärsdragen som nämnts ovan.   
 
För att få en uppfattning om det finns en samstämmig bild mellan Handelsbankens 
externt kommunicerade affärsmodell och medarbetarnas interna uppfattning om 
bankens värderingar och normer kan dessa sättas i relation till varandra. Handelsbanken 
kommunicerar att bankens värderingar kretsar kring decentralisering, lokal förankring, 
lönsamhet före volymer och långsiktighet (Handelsbanken, 2018). Respondenterna som 
intervjuats för studien intygar att Handelsbankens affärsmodell grundar sig i ett 
decentraliserat arbetssätt med kunden i fokus. Detta innebär att ansvar och 
beslutsfattande placeras längre ner i organisationen, vilket på Handelsbanken-språk 
innebär att den som sitter närmast kunden, också fattar beslutet.  
 
Respondenterna förklarar att denna ansvars- och beslutsfördelning kan härledas till att 
Handelsbanken har “tilltro till medarbetarna” och en “tro på att de har rätt kompetens”. 
Vidare beskriver de att den platta organisationsstrukturen möjliggör lokalt 
beslutsfattande och lokal närvaro där kunderna får träffa och skapa långsiktiga 
relationer med kompetenta medarbetare som har erfarenhet, god kundkännedom samt 
kunskap om den lokala marknaden och inte ett ombud utan mandat till beslutsfattande. 
Det går således att konstatera att medarbetarna har en enad uppfattning om vilka 
värderingar och normer som dominerar i organisationen. Denna föreställning 
harmoniserar även väl med de värderingar som Handelsbanken kommunicerar i sitt 
publika material (marknadsföring, årsredovisningar etc.). 
 
Handelsbankens ledning arbetar även kontinuerligt med att utveckla bankens 
värderingar för att hålla dem uppdaterade och aktuella för det rådande marknadsläget. 
Handelsbankens COO förklarade att bankens mål och idéer om att bedriva 
verksamheten främst kommuniceras internt genom skriften “Mål och Medel”. Den 
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interna skriften formulerades initialt under Jan Wallander’s vd-tid under 1970-talet och 
har sedan dess uppdaterats i samband med varje vd-byte där den nya vd:n får möjlighet 
att tolka skriften utifrån sitt uppdrag. Respondenterna förklarar att även om skriften 
uppdateras kontinuerligt så sker det sällan några större förändringar; Handelsbankens 
filosofi om att bedriva bank har i stort sett varit oförändrad sedan 70-talet.  
 
Vidare kännetecknas organisationer med starka gemensamma värderingar av att dessa 
värderingar är djupt förankrade hos personalen. Ju tydligare en organisation särskiljer 
sig från omgivningen och ju fler sociala gruppbildningsmekanismer som förekommer 
internt, desto starkare närhet upplever medarbetarna till organisationen (Alvesson, 2015, 
s. 55). En viktig faktor för uppkomsten av en distinkt organisationskultur är således i 
vilken utsträckning som medarbetarna definierar sig med den, så kallad 
organisationsidentitet. Det går att konstatera att Handelsbanken har en distinkt 
organisationskultur då medarbetarna upplever Handelsbankens värderingar som 
distinkta från konkurrerande organisationer.  
 
Vi menar således att Handelsbanken i stor utsträckning uppfyller de egenskaper som 
kännetecknar en organisation med starka gemensamma värderingar. Vi har således 
validerat den vedertagna bilden om att Handelsbanken är en organisation med en starkt 
förankrad företagskultur. Vi kommer nu att fortskrida i vår analys och diskutera vilken 
betydelse dessa värderingar har haft på organisationens förändringsprocess och 
medarbetarnas upplevelser. 
 
6.1.2 Organisationsidentitet 
I detta avsnitt diskuterar vi hur en stark företagskultur och distinkt organisationsidentitet 
kan påverka medarbetarnas upplevelser och syn på verkligheten. Detta är intressant för 
vidare diskussion då dessa kan påverka den subjektiva upplevelsen av den valda 
strategin. 
 
Starka gemensamma värderingar kan ge upphov till en stark organisationsidentitet. 
Respondenterna i studien upplever att det finns stora likheter bland de anställda i 
banken då de delar liknande värderingar, mål och sätt att se på verkligheten. Detta kan 
förklaras av att en stark kultur föranleder att medarbetare blir likasinnade och är 
benägna att tolka olika situationer på samma sätt som sina kollegor (Alvesson & 
Sveningsson, 2016, s. 58; Hofstede et al., 1990). En stark företagskultur innebär således 
att medarbetarna blir mer benägna att identifiera sig med organisationen. Ashforth & 
Mael (1989) presenterade fyra huvudsakliga faktorer som avgör i vilken utsträckning 
medarbetarna är villiga att bli en del av kulturen.  
 
Den första faktorn berör hur särskiljande gruppens värderingar upplevs vara gentemot 
konkurrenterna, där mer distinkta värderingar skapar en starkare identifiering. 
Handelsbanken har varit ett intressant studieobjekt då banken valt att gå en annan väg 
än konkurrenterna och således särskilja sig med sin avvikande kontorsstrategi. 
Respondenterna förklarar att de känner tillfredsställelse över att vara en del av 
Handelsbanken då banken vågar vara annorlunda och inte enbart betraktar kunder ur ett 
ekonomiskt perspektiv, utan belyser relationsskapandets betydelse för verksamheten. 
Strategin har, från både ledning-, kund-, och medarbetarperspektiv, inneburit större 
uppskattning från kunderna som menar att Handelsbanken känns som den mest genuina 
och kundorienterade av storbankerna. Banken upplevs således ha högre status, något 
som har gett upphov till att medarbetarna känner stolthet över organisationen, vilket är 
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den andra faktorn som Ashforth & Mael (1989) belyser ha betydelse för medarbetarnas 
benägenhet till identifikation. Detta har gett upphov till att medarbetarna menar att 
Handelsbankens sätt att bedriva bankverksamhet är det “rätta” sättet.  
 
En stark intern gruppbildning och upprättande av sociala relationer på arbetsplatsen 
benämns av Ashforth & Mael (1989) som den tredje faktorn som inverkar på 
organisationsidentiteten. Att medarbetarna känner stolthet över bankens strategi och i 
stor utsträckning identifierar sig med organisationen och sina kollegor har medfört att 
en stark social identitet och ett “vi”-tänk skapats. Respondenterna uppger att de 
definierar sig själva som “Handelsbankare” snarare än banktjänstemän, och blir 
personligen illa berörda om någon talar om banken på ett ofördelaktigt sätt. 
Handelsbanken har således blivit en del av deras personlighet och det har skapats en 
stolthet kring att vara anställd på banken. Detta har även medfört att medarbetarna 
betraktar konkurrenternas sätt att bedriva bankverksamhet med stor skepsis.  
 
Som Hatch & Schultz (2002, s. 1007) beskriver kan däremot ett starkt “vi” resultera i att 
medarbetarna har svårt att relatera till konkurrenterna, “dem”. Detta är den fjärde 
inverkande faktorn enligt Ashforth & Mael (1989) som innebär att en stark intern 
identifiering kan påverka inställningen gentemot konkurrenterna. Den starka 
gemenskapen inom banken och tron på att Handelsbanken har den rätta strategin har 
således gett upphov till en ”vi och dem”-mentalitet mellan Handelsbankens anställda 
och de konkurrerande bankerna. Respondenterna förklarar att detta är något som alltid 
varit närvarande, men som förstärkts ytterligare i samband med paradigmskiftet då 
bankens värderingar blivit mer distinkta i relation till konkurrenterna. Medarbetarnas 
starka sammanhållning och tilltro till den egna strategin har föranlett att det är vanligt 
förekommande att skämtsamt påpeka när något går fel för konkurrenterna. Att 
framställa sin organisation som bättre och mer överlägsen än konkurrenterna är vanligt 
förekommande när en stark organisationsidentitet etablerats (Alvesson, 2015, s. 55).  
 
Vi kan således konstatera att Handelsbankens medarbetare i hög utsträckning 
identifierar sig med organisationen vilket har resulterat i att en distinkt 
organisationsidentitet har formats. Respondenterna är även själva medvetna om detta då 
de, i samband med att de talar om bankens starka kultur, skämtsamt nämner ord som 
“klan”, “sekt” och “stark sammanhållning”, vilket är en stark indikation på att det finns 
en framstående organisationsidentitet och social gruppbildning inom banken. 
 
Att Handelsbanken uppfyller de kriterier som formulerats av Ashforth & Mael (1989) 
och således skiljer sig från konkurrenterna genom både intern och extern distansering 
har medfört att de har utvecklat en stark och tydlig organisationsidentitet. Detta har 
enligt respondenterna inneburit en ökad känsla av samhörighet, stolthet och lojalitet till 
banken. Den starka organisationsidentiteten kan vidare vara en anledning till bankens 
långa genomsnittliga anställningstid och det faktum att respondenterna menar att de inte 
skulle kunna tänka sig byta till en annan arbetsgivare, även om det skulle innebära 
högre ekonomisk kompensation.  
 
Organisationsidentitet kan således ha positiva effekter på medarbetarnas upplevelser, 
men man bör emellertid vara kritisk till organisationsidentitetens påverkan. En alltför 
stark tilltro till företagets värderingar kan begränsa personalens förmåga att relatera till 
konkurrenternas strategier och arbetssätt och således begränsa individens benägenhet till 
kreativitet och självrannsakan (Christensen & Cheney, 2000, s. 247; Hatch & Schultz, 
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2002, s. 1007). Detta gör att det kan bli svårt för företaget att se alternativa lösningar vid 
externa utmaningar, då man anser att den egna strategin är den optimala. Således kan 
det vara viktigt att belysa de negativa aspekterna som kan uppstå av en sådan mentalitet 
då vi kan se tendenser till detta då Handelsbankens stora tilltro till affärsmodellen som 
formades under 70-talet begränsar bankens benägenhet till att se möjliga strategier. 
Detta då respondenterna beskriver att banken kan upplevas som avvaktande genom att 
de inte är benägna att ta risker utan snarare låter konkurrenterna testa nya lösningar för 
att på sikt implementera dessa om det visat sig vara gynnsamt. 

6.2 Handelsbankens strategi 

Temat strategi analyserar hur banken är organiserad internt och vilka formella- och 
informella styrmedel som används för att uppnå lönsamhet på kontors-, regionbanks-, 
och företagsnivå.  
 
6.2.1 Intern organisering 
Handelsbanken är strukturerad som en linjeorganisation, formad utifrån kundens behov 
där varje avdelning befinner sig på samma hierarkiska nivå villiga att hjälpa varandra 
för att skapa bästa möjliga upplevelsen för bankens kunder. Genom att ha en platt 
organisationsstruktur med få hierarkiska nivåer ges en hög grad av flexibilitet och 
beslutsfattandet upplevs som smidigare och mindre byråkratiskt då färre personer 
involveras (Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 150). Teori kring organisationsstruktur i 
tjänsteföretag beskriver att tjänsteföretag inte bör vara alltför byråkratiskt eller 
hierarkiskt strukturerade då ett verkligt kundfokus uppnås först när personalen på djupet 
förstår och accepterar sitt kundansvar samt har befogenhet att handla i kundernas 
intresse (Grönroos, 2015, s. 338). I empirikapitlet framgår att Handelsbanken inte har 
något organisationsschema, utan enbart illustrerar verksamheten som en pil. Vi tolkar 
detta som att banken genuint strävar efter att kapa hierarkiska nivåer då beslutsfattande 
på de lokala kontoren är vad som skapar verkligt mervärde för kunderna.  
 
Genom att strukturera verksamheten kring kunden, snarare än hierarkiskt, minskar 
riskerna för att subkulturer eller subgrupper skapas intern i företaget då de olika 
avdelningarna ges likvärdigt förtroende från ledningen (Alvesson & Björkman, 1992). 
Handelsbankens decentraliserade verksamhet innebär således att medarbetarna får stora 
befogenheter att fatta självständiga beslut. Att fördela beslutsfattandet ställer stora krav 
på att medarbetarna ska ha kunskapen och erfarenheten som krävs för att kunna fatta 
dessa beslut (Sveningsson & Alvehus, 2012, s. 153). Som framgår i empiriavsnittet är 
det kontorscheferna på respektive kontor som bestämmer vilka befogenheter hens 
medarbetare ska ha. För att nämna ett exempel så är det kontorschefen som delar med 
sig av en del av sin beslutandelimit när en medarbetare ges rätt till kreditbeviljning. Att 
olika respondenter har olika erfarenheter kring vilken grad av beslutsfattande de getts 
tror vi dels kan grunda sig i vilken utsträckning kontorscheferna delar företagskulturen 
och värderingarna, dels i deras inställning till att dela med sig av sin egen 
beslutanderätt.  
 
Medarbetarna är sammantaget eniga om att banken förespråkar att medarbetarna ska ges 
befogenhet att fatta självständiga beslut och att detta i hög utsträckning även gäller i 
praktiken, bortsett från enstaka fall där upplevelsen varit att större beslut måste gå 
genom kontorschefen. De framhäver dock att banken redan vid introduktionen av 
nyanställda är väldigt måna om att medarbetarna ska vara väl införstådda i bankens 
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historia, värderingar och sätt att arbeta. Detta sker främst genom den interna skriften 
“Mål och Medel” vilken enligt medarbetarna innehåller tydliga riktlinjer för hur de 
förväntas arbeta, tänka och uppträda på banken. Då en stark företagskultur innebär att 
medarbetarna förenas kring liknande värderingar, mål och sätt att se på verkligheten går 
det att betrakta kulturen som en subtil maktutövning (Alvesson, 2012, s. 214). Kulturen 
blir således en form av indirekt maktutövande som uppmuntrar medarbetarna till att 
tänka självmant och ta egna beslut men att deras tänk har influerats till stor grad av 
kulturen och påverkas således till att uppfatta verkligheten utifrån vad företaget har 
förespråkat.  
 
Det går därför att diskutera i vilken utsträckning medarbetarna faktiskt fattar 
självständiga beslut. Detta genom att de anställda, trots att de till stor grad ges 
självbestämmande, har tydliga riktlinjer för hur de ska arbeta. Vi åsyftar här exempelvis 
att det finns interna riktlinjer för att säkerställa att de räntesatser, erbjudanden och 
avgifter som banken debiterar är desamma på alla kontor. Vi resonerar dock som så att 
tron på individen och självbestämmande är Handelsbankens ledande princip, men att 
banken av praktiska skäl inte kan vara dogmatiska. Att ge varje medarbetare mandatet 
att sätta egna räntor och avgifter utan riktlinjer blir nästintill omöjligt med den 
transparens som digitaliseringen medför och det utmanar således decentraliseringen och 
självbestämmandet.  
 
6.2.2 Formella och informella styrmedel  
Vi har genom vår induktiva ansats identifierat att Handelsbanken har formella och 
informella styrmedel. Genom att förena anställda inom en organisation och motivera 
dem till att sträva mot gemensamma mål samt övertyga dem om hur detta ska uppnås 
har ledarskapet en typ av kulturpåverkan (Alvesson, 2012, s. 217). Med ledarskap som 
verktyg kan chefer påverka medarbetarnas inställning kring arbetsuppgifter, styrsystem 
och kunder (Kotter, 2014, s. 86). Detta genom att inspirera och övertyga medarbetarna 
genom gemensamma mål och materiella belöningar för att motivera medarbetarna till 
att anta ett visst förhållningssätt och värderingar och därmed agera i enlighet med 
företagsledningens önskemål (Kotter, 2014, ss. 93–94). Det formella styrsystem vi har 
identifierat är hur banken arbetar för att uppnå företagsmålet att ha högre lönsamhet än 
snittet för jämförbara banker. Samtidigt leder banken informellt medarbetarna genom 
företagskulturen, kontorens verksamhetsplanering samt motivationsincitament som 
Oktogonen.  
 
K/I-tal 
Bankens formella styrmedel innebär att alla avdelningar ska, i så hög utsträckning som 
möjligt, ha tillgång till den information som finns tillgänglig i en vanlig resultat- och 
balansräkning, och därmed kunna jämföra hur deras enhet ligger till i jämförelse med de 
andra. För banken som helhet är målet att uppnå högre lönsamhet än snittet för andra 
jämförbara banker, för regionbankerna gäller att få högre lönsamhet än de andra interna 
regionbankerna och för kontoren högre än för de andra kontoren i regionen. Då vår 
studie behandlar medarbetare på kontorsnivå kommer vi att diskutera hur lönsamheten 
för kontoren mäts och jämförs. För att mäta hur hög lönsamheten på varje enskilt kontor 
är använder banken nyckeltalet kostnader/intäkter (K/I-tal). 
 
I empirikapitlet framgår att varje enskilt bankkontor sätter sin egen årliga budget och 
medarbetarna på kontoren ges befogenhet att sätta externa priser. Detta ger kontoren 
möjlighet att kontrollera och påverka, direkt och indirekt, vad utfallet på deras K/I-tal 
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ska bli. Detta blir ett motivationsincitament för kontoren som ligger sämre till då de 
kommer att sträva efter att få bättre resultat; varje enskilt kontor ska ha så låga 
kostnader i relation till intäkter som möjligt. 
 
Kontorscheferna på kontoren bestämmer vidare själva hur stor personalstyrka de ska ha, 
vilka arbetsuppgifter medarbetarna ska ha, vilka möjligheter till befordran som ska ges 
och vilken lön som ska erbjudas. Genom att personalkostnaderna som allmänt känt är en 
stor kostnad för företag har dessa stor inverkan på kontorens K/I-tal. Som framgår i 
empiriavsnittet så förklarar en av respondenterna att hen accepterar en lägre lön än vad 
hen egentligen skulle önskat då lönen bidrar till en ökad kostnad för det enskilda 
kontoret. Detta kan relateras till det Alvesson & Kärreman (2012, s. 357) beskriver som 
instrumentell motivation, där författarna menar att anställda kan motiveras utifrån 
företagets normer och icke-monetära belöningar. Således skapar arbetsgivaren en 
ömsesidighet där arbetstagarna visar uppskattning genom att utföra sina arbetsuppgifter 
väl och i enlighet med organisationens mål. 
 
Oktogonen 
Vidare bidrar Handelsbankens vinstandelssystem Oktogonen till ytterligare incitament 
för medarbetarna att se till att företagsmålet uppnås varje år - detta då en lägre 
lönsamhet för Handelsbanken än snittet för jämförbara banker innebär en förlorad 
avsättning till medarbetarnas individuella andelar i Oktogonen. När företagsmålet 
uppnås innebär det med andra ord att medarbetarna på Handelsbanken har gjort ett 
bättre jobb än vad snittet i branschen har presterat och när målet inte uppnås innebär det 
indirekt att medarbetarna inte lyckats generera högre intäkter än bankens kostnader.  
 
Som framgår i empiriavsnittet har de medarbetare som jobbat i banken under många år 
fått ett flertal avsättningar till Oktogonen vilket har genererat miljonkapital som 
medarbetarna får vid pension. Vi bedömer att Oktogonen således blir ett verktyg för att 
öka effektiviteten hos medarbetarna men även lojaliteten till Handelsbanken då 
pensionskapitalet ökar med de årliga avsättningarna. Vi kunde urskilja en viss 
diskrepans mellan hur stor motivationsfaktor medarbetarna ansåg att Oktogonen var, 
baserat på deras ålder. Vad vi kunde konstatera var att medarbetarna som var närmare 
pensionsålder såg Oktogonen som ett större motivationsincitament än de yngre då dessa 
menade att var 20–30 år kvar tills de skulle få ta del av avsättningarna. 
 
Alvesson & Kärreman (2012, s. 354) beskriver att medarbetare som förväntas motta en 
ersättning eller belöning samtidigt som de undviker en utskällning tenderar att prestera 
bättre och arbeta mer gediget. Denna instrumentella motivation menar vi kan motivera 
de anställda då banken i flera år i följd redovisat goda siffror och Oktogonen har avsatts, 
skulle således den inte avsättas ett år kan vi föreställa oss att medarbetarna bli besvikna 
på sig själva och kollegorna. Därför argumenterar vi för att de tillfällen som Oktogonen 
avsätts både genererar en ekonomisk belöning för medarbetarna men även en ökad 
identifiering med organisationen då verksamheten är mer lönsam och framgångsrik än 
konkurrenternas. Dessa två faktorer bidrar således till att Oktogonen kommer att ha en 
inverkan på medarbetarnas motivation och benägenhet att prestera bättre än 
konkurrenterna. Det går även att dra en parallell till interaktiv motivation och 
framförallt det som Alvesson & Kärreman (2012, s. 357) beskriver som ömsesidighet 
där arbetsgivare som investerat mycket i sina medarbetare också förväntar sig mycket 
tillbaka. Enligt samtliga respondenter har banken varit väldigt tydliga med att de tror på 
den enskilda individen och dennes utveckling. Cheferna kan således förvänta sig att 
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medarbetarna visar engagemang och intresse för att skapa ett bättre resultat än de 
jämförbara bankerna. 
 
Vi menar att Oktogonen skapar en anda i företaget och kan vara bidragande till 
Handelsbankens långsiktiga framgång. Det skapar även ett naturligt intresse hos 
medarbetarna för bankens årsrapporter och vad som påverkar resultatet i positiv och 
negativ riktning. Då banken under de senaste 46 åren har lyckats uppnå företagsmålet 
har Oktogonen satts av i princip varje år, med undantag för ett par tillfällen, och således 
indirekt blivit ett motivationsincitament som medarbetarna förväntar sig. Då villkoret 
för avsättningen är att bankens ska ha högre intäkter i relation till kostnader än snittet 
för jämförbara banker krävs det att bankens avvikande strategi i paradigmskiftet är 
framgångsrik. Vi ställer oss frågande till vad som skulle hända om avsättningarna slutar 
att ske flera år i följd - skulle det innebära att det skapas negativitet och misstro till 
Handelsbankens strategi för att bemöta den nya affärslogiken?  
 
Värderingar 
För att ge medarbetarna kännedom och riktlinjer kring vad bankens idé och mål är och 
hur medarbetarna ska jobba ges varje anställd den interna skriften “Mål och Medel” 
som respondenterna benämner som “Handelsbankens bibel”. Banken förväntar sig att 
alla medarbetare ska ha läst “Mål och Medel” och ha god kännedom om vad som står i 
skriften. På så sätt säkerställer banken att samtliga har en delad bild kring hur banken 
ska arbeta för att uppnå företagsmålet.  
 
Vidare framgår från empiriavsnittet att banken endast anställer medarbetare som delar 
bankens värderingar; om nyanställda inte delar bankens värderingar kommer de inte att 
trivas, förklaras det. Alvesson (2012, s. 209) förklarar att detta är vanligt i 
organisationer med stark kultur att de medarbetare som inte delar värderingar tenderar 
att sluta, medan de som stannar blir kulturbärare. Respondenterna berättar att de 
egenskaper som eftersöks hos medarbetarna är direkt kopplade till bankens värderingar 
om ordning och reda, riskmedvetenhet, att uppträda schysst och etiskt, tycka om att fatta 
egna beslut, vara serviceinriktad och vilja jobba med människor.  
 
Vidare framkommer att medarbetarna upplever att bankens interna 
utvecklingsmöjligheter är en dominerande motivationsfaktor. Att just detta ses som den 
faktor som motiverar medarbetarna mest anser vi är intressant. Detta då Kaufmann & 
Kaufmann (2016, s. 485) förklarar att de medarbetare som värderar sin 
karriärutveckling högt tenderar att anamma företagskulturen i större utsträckning än 
medarbetare som drivs av andra motivationsfaktorer. Således kommer personalen att 
sträva efter att prestera bra resultatmässigt, men även anpassa sin personlighet för att 
uppfattas som lojala och ambitiösa av ledningen (Walumbwa & Hartnell, 2011, s. 156). 
Detta ses som både inre- och interaktiva former av motivation då medarbetarna delar 
arbetsplatsens normer och således skapas en ömsesidighet och långsiktighet där 
ledningen visar uppskattning till medarbetarna genom att kompensera med 
behovstillfredsställelse samt karriärs- och utvecklingsmöjligheter (Alvesson & 
Kärreman, 2012, s. 357; McGregor, 1960, s. 48). Att redan vid rekrytering säkerställa 
att personalen delar bankens värderingar minskar risken för att medarbetarna kommer 
att fokusera på sina individuella intressen snarare än att ha en delad livsuppfattning och 
tankesätt. Den individuella uppfattningen blir således mindre central än den kollektiva 
(Alvesson & Kärreman, 2012, s. 205). På så sätt formas en stark organisationsidentitet 



  
 

56 

genom att det finns en stark ömsesidig förståelse där medarbetarna arbetar tillsammans 
mot bankens gemensamma mål.  
 
Handelsbanken kommunicerar tydligt att banken fokuserar på sina kunder snarare än 
produkter, och detta stöds av respondenterna som förklarar att en stor del av 
företagskulturen ligger i att affärerna ska gynna både kunderna och banken snarare än 
att medarbetarna ska rekommendera de produkter som de har högst intjäning på. Det 
gäller då att ta tillvara på de kunder som bidrar till goda intäkter för banken och skapa 
en hög kundnöjdhet för att bibehålla god relation under lång tid. Vidare finns 
“Verksamhetsplanen” som varje kontorschef i samråd med sina medarbetare ska 
framställa varje år. Dessa verksamhetsplaner är resultatet av de kort- och långsiktiga 
mål som kontoret tillsammans strävar efter att uppnå.  Dessa blir således informella 
former av styrsystem vars syfte är att skapa en gemensam bild i organisation så att 
samtliga medarbetare arbetar i samma riktning. 
 
Vi kan konstatera att Handelsbanken använder sig av en effektiv kombination av 
formella- och informella styrmedel. Detta då de tre motivationsincitamenten inre 
motivation, instrumentell motivation och interaktiv motivation som beskrivs av 
Alvesson & Kärreman (2012, s. 351) finns närvarande i bankens olika former av 
styrmedel.  

6.3 Arbetssituation 

Temat arbetssituation utgår från respondenternas svar kring hur de upplever att 
Handelsbanken bemöter den förändrade affärslogiken i bankbranschen. Temat 
diskuteras kring företagskultur samt hur medarbetarna hanterar förändringar i 
arbetsmiljön.  
 
Handelsbanken har historiskt sett lyckats uppnå företagsmålet, att ha bättre lönsamhet 
än snittet för jämförbara banker, de senaste 46 åren. Som beskrivet i avsnittet ovan är 
detta mål ständigt närvarande och kräver att banken och medarbetarna fortsätter att 
prestera på topp år efter år. Detta ställer stora krav på medarbetarnas effektivitet när 
banken att väljer att ha kvar de kostsamma kontoren när de jämförbara bankerna väljer 
att digitalisera sina verksamheter och kapa de kostnader som kontoren medför. Det 
krävs därför att medarbetarna tror på bankens strategi då bankens relativt sett högre 
kostnader innebär att medarbetarna måste generera högre intäkter än tidigare för att 
uppnå företagsmålet. För att uppnå studiens syfte anser vi därför det intressant att 
diskutera medarbetarnas upplevelser kring den strategi banken valt att bemöta den 
förändrade affärslogiken med.  
 
6.3.1 Förändrad arbetssituation  
I empiriavsnittet framkommer att medarbetarna upplever att den nya affärslogiken har 
inneburit genomgripande förändringar i det dagliga arbetet; högre krav på 
regelefterlevnad, ett förändrat kundbeteende och digitalisering av verksamheten. 
 
Högre krav på regelefterlevnad 
Respondenterna förklarar att regelkraven har ökat under de senaste åren. Detta har skett 
som ett resultat av att EU-lagstiftning stramats åt. De högre kraven på regelefterlevnad 
har i sin tur påverkat de interna arbetsprocesserna. Samtliga respondenter är överens om 
att arbetsbördan har ökat som ett resultat av de ökade regelkraven. Det som ökar 
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arbetsbördan mest menar de är dokumentationskraven. Detta har föranlett att den avsatta 
tiden för kundmöten har tredubblats för att hinna med av de mer omfattande 
informations- och regelkraven. Respondenterna förklarar att detta inneburit att 
produktiviteten minskat genom att de inte längre hinner träffa lika många kunder på 
grund av att administrationen tar upp för mycket tid. Detta menar de innebär ökad stress 
då de är medvetna om att nettointäkterna per anställd måste öka för att fortsätta uppfylla 
företagsmålet.  
 
Att medarbetarna upplever ökad stress kan ses som att de får en försämrad psykosocial 
arbetsmiljö (Angelöw, 2010, s. 17). Detta grundar sig i att medarbetarna upplever att de 
nya regelkraven har adderats till de befintliga arbetsuppgifterna. Samtliga respondenter 
menar att det är bra att det finns regelkrav som hjälper dem att säkerställa att deras 
affärer är kvalitetssäkrade och genomförts korrekt. De upplever dock att det inte har 
skett någon justering för att anpassa sig till den nya situationen utan att samma krav 
finns på exempelvis antalet kundmöten trots att det finns mindre tid för att genomföra 
dem, vilket gör att medarbetarna känner ökad stress och upplever att ledningen saknar 
förståelse för hur vardagen på kontor ser ut. Förändrade arbetskrav och brister i 
arbetsklimat är två bidragande faktorer som kan utlösa stress hos individen (Kaufmann 
& Kaufmann, 2016, s. 335). Detta grundar sig i att förändrade arbetsuppgifter skapar 
osäkerhet och kan leda till överbelastning. Vidare kan arbetsklimatet försämras om 
medarbetarna upplever att deras situation inte tagits i beaktning vid implementering av 
förändringar (Angelöw, 2010, s. 20). 
 
Förändrat kundbeteende 
Respondenterna är vidare överens om att kundernas förväntningar har ökat på senare tid 
vilket de menar beror på transparensen i den nya affärslogiken. Detta har resulterat i att 
kunderna har tillgång till mer information och ställer högre krav på banken än tidigare. 
Kundernas ökade förväntningar och krav påverkar medarbetarna genom att de behöver 
anpassa sitt arbetssätt för att möta dessa behov. Medarbetarna förklarar att detta skapar 
en hög stress då kunderna förväntar sig snabbare svar, samtidigt som banken pressas av 
ökad administrativ arbetsbörda från de högre regelkraven.  
 
Respondenterna förklarar att den ökade transparensen tillsammans med de negativa 
skriverierna om banksektorn i media har resulterat i att kunderna är mer fientligt 
inställda och bemöter rådgivarna med allt större skepsis. Detta stärks även av intervjun 
med vd:n på SKI som förklarar att kundundersökningar visat på att bankbranschen 
generellt har ett rekordlågt förtroende från allmänheten. Både de mediala 
påtryckningarna och kundernas negativa inställning till banksektorn menar vi kan 
påverka medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö i negativ bemärkelse. Att kunderna 
talar illa om banksektorn och har inställningen att banken försöker lura dem kan för 
medarbetarna upplevas som att deras yrke får minskad status. Dent & Goldberg (1999, 
s. 36) förklarar att minskad status kan innebära att medarbetarna får en mer negativ 
inställning till organisationen.  
 
Ashforth & Mael (1989) förklarar vidare att medarbetarna kan bli mindre benägna att 
identifiera sig med organisationen om dess status minskar. Respondenterna förklarar att 
det därför blir viktigt att kommunicera att Handelsbanken särskiljer sig från 
konkurrenterna då bankens strategi särskiljer sig mycket från konkurrenterna och de vill 
därför inte vill delas in samma fack som dem. Respondenterna upplever dock att även 
om inställningen till banksektorn är negativ så är kunderna generellt mer nöjda med 
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Handelsbanken än de konkurrerande bankerna, vilket har medfört att medarbetarna 
känner en ökad stolthet över att vara Handelsbankare.  
 
Digitalisering av verksamheten 
De högre kraven på regelefterlevnad tillsammans med de förändrade kundbeteendet har 
resulterat i en ökad administrativ arbetsbörda vilket ställer krav på att banken utvecklar 
verktyg för att underlätta för medarbetarna i det dagliga arbetet. Respondenterna 
förklarar att de i dagsläget upplever sig sakna de nödvändiga förutsättningarna för att 
kunna skapa effektiva möten med kunderna. Vidare menar de att omständliga 
handläggningsprocesser begränsar tiden som de borde lägga på att arbeta proaktivt mot 
kund. 
 
Den digitala utvecklingen har förenklat för kunder att utföra vissa bankärenden genom 
exempelvis internetbanken eller mobilappen. Genom att använda de digitala kanalerna 
kan kunderna således genomföra sina ärenden väldigt effektivt och spara tid. Skulle en 
kund stöta på något problem eller önska assistans med att använda bankens digitala 
tjänster hänvisas de i första hand till det lokala kontor de tillhör. Detta har resulterat i att 
ett antal respondenterna upplever sig blivit teknisk support snarare än bankrådgivare. 
Från att tidigare ha jobbat med krediter och placeringar har de nu i växande omfattning 
börjat hjälpa till med generella tekniska frågor kring bankens självbetjäningstjänster. Vi 
uppfattar detta som att medarbetarna upplever sig ha fått mindre utvecklingsbara 
arbetsuppgifter där deras värdefulla kompetens och färdigheter inte kommer till nytta i 
samma utsträckning.  
 
Angelöw (2010, s. 17) förklarar att sådan förändring i arbete naturligt kan föranleda en 
negativ inställning hos medarbetarna, något vi kan urskilja här. Vi upplever att det finns 
en viss frustration hos medarbetarna då de inte upplever sig ha tid att göra affärer och 
skapa intäkter till banken då administration och support kring tekniska tjänster blivit allt 
mer tidskrävande. Vi förstår att ansvaret har fördelats på detta sätt främst grundar sig i 
Handelsbankens decentraliserade affärsmodell som förespråkar att den huvudsakliga 
kontakten med kund ska ske genom det lokala kontoret. Då frågorna ofta är av generell 
karaktär ställer vi oss dock frågande om det är optimalt att styra dem till medarbetarna 
på kontor som redan upplever att de är tidsmässigt begränsade. 
 
För att få beslutsfattarnas perspektiv på denna fråga förklarar Handelsbankens CDO att 
ledningen delar uppfattningen att medarbetarna på kontorsnivå främst borde jobba med 
att skapa mervärde för kunden - inte jobba internt med administrativa processer. Han är 
dock tydlig med att detta inte ska betyda att banken ska centralisera verksamheten, utan 
snarare vidareutveckla de befintliga systemen. Det finns således en delad bild hos 
medarbetare och ledning om att de nuvarande systemen inte är tillräckligt effektiva för 
att kunna tillgodose medarbetarnas behov. Att medarbetarna saknar kännedom om att 
ledningen aktivt arbetar med att förbättra systemen och är medvetna om att de 
nuvarande verktygen är ineffektiva kan härledas till bristfällig och förvanskad 
information, vilket Angelöw (2010, s. 18) menar kan hindra förändringsarbete och 
föranleda polarisering mellan ledning och medarbetare.  
 
För att minimera risken för detta kan ledningen förbättra kommunikationen med de 
anställda (Kaufmann & Kaufmann, 2005) och således skapa förståelse för varför 
Handelsbankens förändringsarbete tar längre tid än konkurrenternas. Då medarbetarna i 
hög utsträckning delar bankens värderingar och sätt att bedriva verksamheten menar vi 
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att medarbetarna skulle vara mer förstående om de förstod att digitaliseringsarbetet tar 
längre tid då det ligger i bankens kultur att vara avvaktande och försiktig. Detta 
resonemang stärks av Granberg (2011, s. 759) som förklarar att medarbetare som 
engageras och informeras om förändringar i arbetssituationen i större utsträckning 
upplever sig ha kontroll över sin situation och sina arbetsförhållanden och därmed får en 
positivare inställning till förändringsarbete.  
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7. Slutsatser och avslutande reflektioner 

I detta kapitel kommer vi att presentera studiens slutsatser som framkommit ur 
analyskapitlet. Vi presenterar även våra tankar kring uppsatsens praktiska och 
teoretiska bidrag. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning med grund i våra 
lärdomar från arbetet med denna uppsats.	

	

7.1 Slutsatser 

Vi kan genom denna studie konstatera att Handelsbankens medarbetare upplever att 
deras arbetssituation har påverkats av bankens strategiska positionering i det rådande 
paradigmskiftet i branschen. Handelsbanken är en bank som har en lång historia av 
framgång; både sett ur ett lönsamhets-, kund-, och medarbetarperspektiv. Detta grundar 
sig till stor del i att Handelsbanken har valt att gå en annan väg än konkurrenterna och 
således etablerat en stark företagskultur med djupt rotade värderingar och stark tilltro till 
sitt sätt att bedriva bankverksamhet.  
 
Handelsbankens unika karaktärsdrag har resulterat i att medarbetarna i hög utsträckning 
identifierar sig med organisationen och känner stolthet över att vara ”Handelsbankare”. 
Det går att konstatera att det har skapats en stark organisationsidentitet och 
sammanhållning där medarbetarna delar samma uppfattning om hur man bör bete sig, 
resonera och agera inom organisationen. Att företagskulturen och tilltron till 
värderingarna är så stark förklarar varför samtliga medarbetare är övertygade om att 
bankens strategiska positionering är den rätta i paradigmskiftet. Vi kan vidare 
konstatera att denna övertygelse förstärks av att Handelsbankens strategi medför att 
banken särskiljer sig än mer från konkurrenterna än tidigare vilket ger upphov till en 
ännu starkare organisationsidentifiering och polarisering från konkurrenterna.  
 
Studien visar att företagskulturen även influerar medarbetarnas syn på de negativa 
aspekter som strategin har haft på deras psykosociala arbetssituation. Samtliga 
medarbetare vittnar om att strategin har medfört högre upplevd press och stress genom 
ökad administrativ arbetsbörda samt att arbetet har kommit att innefatta mindre 
kvalificerade arbetsuppgifter. Medarbetarna upplever att det inte har skett några 
justeringar i bankens förväntningar på den enskilda medarbetarens försäljnings- och 
prestationsmål, utan att de nya kraven har lagts ovanpå de befintliga trots att de tar 
mycket tid i anspråk att uppfylla. Detta har resulterat i en ökad stress hos medarbetarna 
som upplever att de inte längre har tid att jobba proaktivt mot kund i den utsträckning 
de vill och behöver, då administrationen är allt för tidskrävande.  
 
Samtliga respondenter är överens om att den försämrade psykosociala arbetssituationen 
hade kunnat förbättras om Handelsbanken påskyndade den interna 
digitaliseringsprocessen och lyckades implementera verktyg som hjälper medarbetarna 
att på ett smidigt och effektivt sätt tillämpa dem i det dagliga arbetet och i möten med 
bankens kunder. Detta hade vidare harmoniserat bättre med bankens företagsmål att ha 
högre lönsamhet än snittet för jämförbara banker då medarbetarna kunnat lägga mer tid 
på att skapa nöjdare kunder och således generera ökade intäkter, snarare än att jobba 
med generella administrativa uppgifter som inte skapar mervärde för kund. 
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Trots den upplevt försämrade psykosociala arbetssituationen kan vi konstatera att den 
starka företagskulturen kompenserar för den individuella försämringen då medarbetarna 
är övertygade om att strategin är den bästa för bankens kunder. Företagskulturens starka 
inriktning mot kunden i fokus får således medarbetarna att ge mindre uppmärksamhet 
till den subjektiva upplevelsen och snarare fokusera på vad som objektivt sett är bäst för 
bankens kunder. Denna studie visar således att paradigmskiftet i branschen har gett 
upphov till en upplevt försämrad arbetssituation för medarbetarna genom ökad 
administrativ arbetsbörda, stress och krav på högre effektivitet per anställd. Då 
Handelsbankens strategiska positionering är i linje med dess starka företagskultur och 
värderingar har denna negativa upplevelse till viss utsträckning motverkats genom att 
medarbetarna upplever ökad identifiering, stolthet och lojalitet till organisationen. 

7.2 Praktiska rekommendationer 

Studien har bidragit till att ge medarbetarna förståelse om Handelsbankens strategiska 
positionering i den nya affärslogiken samt vilken effekt detta får på de anställdas 
arbetssituation. Vidare har vi även beaktat bankens företagskultur som en påverkande 
faktor för medarbetarnas upplevelse av arbetssituationen. Detta holistiska angreppssätt 
bidrar till att medarbetarna att få en bättre förståelse för bankens strategi och dess 
beståndsdelar samtidigt som undersökningen även kan tänkas bidra till ledningen får en 
bättre uppfattning av hur medarbetarna upplever den valda strategin. Då vi även 
analyserat hur företagskulturen påverkar individers subjektiva uppfattning bidrar denna 
studie till att medarbetare inom Handelsbanken får ett välgrundat och vetenskapligt 
perspektiv på hur bankens värderingar bidrar till att personalen identifierar sig med 
banken. Detta leder till att de medarbetare som tar del utav studien kommer att få en 
djupare förståelse för deras sociala verklighet. 
 
Vi har genom studien även identifierat att det finns vissa brister i ledningens 
kommunikation till de anställda avseende den administrativa arbetsbördan på kontor. 
Detta då det finns en medvetenhet hos ledningen om att den administrativa arbetsbördan 
måste minska drastiskt på kontorsnivå för att medarbetarna ska kunna jobba mer 
produktivt. Denna bild är dock inte kommunicerad vilket har föranlett att medarbetarna 
upplever att ledningen saknar förståelse för hur vardagen på kontor ser ut. Således kan 
vi utifrån denna studie rekommendera Handelsbanken att implementera effektiva 
interna verktyg för att underlätta den administrativa bördan så att medarbetarna på 
kontorsnivå kan fokusera på att skapa värde för kunderna. Detta kan tänkas minska den 
upplevda stressen samtidigt som medarbetarna kan göra fler affärer och generera högre 
intäkter. Vidare bör ledningen ta hänsyn till att de förändringar som skett i och med 
paradigmskiftet vid verksamhetsplanering och målsättning. Slutligen är Handelsbankens 
företagskultur ett av deras mest framträdande karaktärsdrag och deras starka 
företagskultur har bidragit till en bemärkningsvärt lojal och högpresterande 
arbetsstyrka. Banken bör fortsätta värna om den starka kulturen samtidigt som de 
beaktar de potentiella riskerna och begränsningarna som kan uppstå i och med deras 
värderingar och strategi i den nya affärslogiken. 

7.3 Teoretiskt bidrag 

Det forskningsgap vi initialt identifierade var att forskningen avseende 
företagskulturens inverkan på medarbetarnas upplevelser vid omfattande 
branschförändringar är begränsad. Då banksektorn är en bransch som genomgår  
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omfattande förändringar ansåg vi att detta var en sektor som vi ville utforska djupare för 
att således bidra med kunskapsutveckling avseende denna. I tidigare forskning gällande 
förändringar i banksektorn har digitaliseringens effekter varit i fokus och kommit att bli 
ett relativt välutforskat ämnesområde som undersökts från olika perspektiv. Framförallt 
återfinns forskning gällande hur digitaliseringen inverkat på bankernas kundlojalitet, 
lönsamhet och långsiktiga strategier (t.ex. Casaló et al., 2008; Loveman, 1998; Riivari, 
2005; Schmidt et al., 2017; Sum Chau & Ngai, 2010). Den forskning som finns inom 
ämnesområdet är vidare ofta begränsad till respektive land som studien utförts inom 
(t.ex. Kumar & Sharma, 2017; Schmidt et al., 2017; Elizur & Guttman, 1976; Gupta, 
2012). Forskning som behandlar hur den svenska banksektorn påverkats av 
digitaliseringen utifrån företagskulturens inverkan på medarbetare har inte undersökts 
tidigare i vetenskaplig bemärkelse.  
 
Emellertid har vi genom litteratursökningen återfunnit mycket forskning om 
företagskultur där diverse forskare haft olika angreppssätt på fenomenet. De tidigare 
forskarna inom ämnet tenderar att främst belysa kultur utifrån symboliska handlingar 
såsom; myter, ritualer, berättelser och särskilt språkbruk för att etablera en gemensam 
kultur inom organisationer (Andrews & Hirsch, 1983; Boje et al., 1982; Deal & 
Kennedy, 1982; Mitroff & Kilmann, 1976; Wilkins & Marin, 1980). Allt eftersom det 
sociala fenomenet utforskats har andra forskare tillkommit som snarare menade på att 
kultur bör beskrivas som upprättandet av ett gemensamt tankesätt och således skapa en 
delad identitet inom organisationen (Alvesson et al., 2016, s. 58; Hofstede et al., 1990; 
Louis, 1980; Siehl & Martin, 1981). 
 
Således är företagskultur ett mångfacetterat begrepp med olika infallsvinklar, där denna 
induktiva studie illustrerat att det främst är organisationsidentitet samt ledning genom 
kultur som influerat personalens uppfattning om den sociala verkligheten. De 
symboliska handlingar så som myter, ritualer, berättelse och särskilt språkbruk som lyfts 
fram som så centrala av exempelvis, Boje et al. (1982) och Deal & Kennedy (1982) 
tycks således ha mindre betydelse i denna kontext. Studien har visat att företagskulturen 
har en stor inverkan på medarbetares upplevelser om hur exogena förändringar påverkar 
deras arbetssituation och kan således validera tidigare forskning beträffande 
företagskulturens inverkan på medarbetares upplevelser. Genom studien kan vi även 
belysa att organisationsidentitet och styrning genom kultur är centrala faktorer för att 
skapa en djupare förståelse för hur kulturen påverkar medarbetarnas upplevda 
arbetssituation vid omfattande branschförändringar. 
 
Vår studie illustrerar slutligen komplexiteten avseende paradigmskiftet i branschen där 
vi identifierat att det, förutom digitaliseringen, finns ytterligare två väsentliga faktorer: 
förändrat kundbeteende och regelkrav, som haft inverkan på förändringarna i 
banksektorn. Denna studie har således även bidragit med ett nytt perspektiv på hur 
medarbetares arbetssituation påverkats av paradigmskiftet. Genom att kombinera dessa 
faktorer har vi med denna studie identifierat ett samband mellan olika faktorer som 
förorsakat en förändrad affärslogik och dess inverkan på medarbetarnas arbetssituation 
och därmed bidragit till att öka förståelsen för dessa. Vi hävdar därmed att studien 
bidragit till kunskapsutvecklingen avseende företagskulturens inverkan på 
medarbetarnas upplevelser vid omfattande branschförändringar samt skapat djupare 
förståelse för paradigmskiftets olika beståndsdelar.  
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7.4 Metod- och resultatreflektion 

Respondenterna har under intervjuerna ombetts att ta ställning till sin arbetsgivares 
strategiska positionering i en föränderlig marknad. Handelsbanken har en oerhört starkt 
förankrad företagskultur och som vi nämnt har det bland annat resulterat i en hög 
lojalitet bland de anställda. Det kan därför ha varit svårt för medarbetarna att bedöma 
bankens strategi utifrån ett kritiskt perspektiv när respondenterna själva är en del av den 
gemenskapen som finns på Handelsbanken. Som Alvesson (2015, s. 149) beskriver är 
en negativ effekt av en stark företagskultur att anställda sällan kritiserar ledningens val 
utan att de känner ett stort förtroende för de valda strategierna. I början av samtliga 
intervjuer med medarbetarna inom kontorsrörelsen var de mycket positiva till bankens 
strategi och de var tydliga med att de delade bankens värderingar och kultur. 
Allteftersom att intervjuerna fortlöpte upplevdes det som att respondenterna reflekterade 
mer och uttryckte något mer kritiska synpunkter. 
  
En potentiell orsak till att intervjuerna utvecklades till att anta en mer reflekterande 
karaktär kan ha varit att en av författarna är anställd inom banken och kunde ställa 
relevanta följdfrågor. Detta menar vi har bidragit till att den insamlade primärdata varit 
mer genuin och ärlig än om bägge författarna hade varit utomstående. En tänkbar 
konsekvens av författarens anknytning till banken kan dock vara att respondenterna 
varit restriktiva med att motsätta sig allt för mycket mot bankens kommunicerade 
strategi. Även om vi tydligt förklarat de forskningsetiska principerna är det möjligt att 
respondenterna varit försiktiga med att inte fördöma bankens arbetssätt till en annan 
anställd. Detta är något vi varit medvetna om under empiriinsamlingen och motverkat 
genom att författaren tydligt tagit avstånd från sin roll som tjänsteman och förmedlat en 
professionalism i egenskap av forskare. Genom att de anställda varit kritiska och 
motiverat sina åsikter om banken på ett trovärdigt sätt menar vi att de inte begränsats av 
författarens koppling till Handelsbanken. Nämnvärt är också att respondenterna har 
varit från olika kontor och regioner och därmed har författaren inte haft en personlig 
relation med dessa. 

7.5 Framtida forskning  

I denna studie har vi åsyftat att få djupare förståelse för hur medarbetarna upplever att 
deras arbetssituation har påverkats av Handelsbankens strategiska positionering i den 
nya affärslogiken med företagskultur som inverkande faktor. Då ämnet företagskultur i 
sig är ett mångfacetterat fenomen likväl som psykosocial arbetsmiljö är en subjektiv 
upplevelse menar vi att denna studie kan betraktas som en pilotstudie inom området 
som lyft fram perspektiv som kan tänkas vara intressanta att ta vid och undersöka 
djupare under en längre tidsperiod. Detta skulle kunna göras genom mer avgränsade 
studier som studerar enskilda variabler som hur medarbetarna påverkas av exempelvis 
ökade regelkrav, digitalisering, eller ett förändrat kundbeteende. Vidare skulle studier 
med ett kvantitativt tillvägagångssätt kunna bidra till ökad förståelse då de kan 
möjliggöra att nå ut till fler kontor och har möjlighet att generalisera resultatet, vilket vi 
i vår studie inte har möjlighet till på grund av det begränsade antalet respondenter. Det 
hade även varit intressant att se en jämförande studie som undersöker hur medarbetare 
på de olika storbankerna har upplevt att paradigmskiftet har påverkat deras 
arbetssituation för att få en uppfattning om det finns en delad bild i branschen trots 
varierande värderingar och kulturer.  
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8. Sanningskriterier 

I detta avsnitt redogörs för studiens trovärdighet och äkthet. Detta för att simplifiera 
den kritiska granskningen av studien och för att visa på en medvetenhet inom studiens 
ämnesområde och således därigenom även stärka studiens trovärdighet.

	
8.1 Kritisk reflektion 

Det råder delade meningar bland forskare avseende hur reliabilitet och validitet bör 
tillämpas vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2017, s. 378). För kvantitativa studier 
utgör reliabilitet och validitet ett viktigt villkor vid bedömning av uppsatsens kvalitet, 
medan kvalitativa studier kan använda sig av trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 
2017, s. 378). Vidare förklarar författarna att validitet fokuserar på mätningar vilket 
associeras med kvantitativa studier och således inte är lika relevant vid en kvalitativ 
studie. Vi anser därmed att det senare alternativet om att föra en diskussion om studiens 
trovärdighet och äkthet är mer relevant då vi härlett kvalitativa slutsatser. Vidare har vi 
förklarat de valda sanningskriteriernas motsvarighet inom den kvantitativa läran för att 
vara tydliga samt påvisa transparens.  
 
8.1.1 Trovärdighet 
Det första kriteriet som kan användas vid kvalitativa studier är trovärdighet vilket består 
utav fyra underkriterier. Dessa benämns som tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt konfirmering (Bryman & Bell, 2017, s. 380). 
  
Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är ett kriterium som motsvarar intern validitet och innebär att forskarna 
säkerställt att deras tolkningar av en social verklighet överensstämmer med befintliga 
regler och bekräftas av respondenterna som deltagit i studien (Bryman & Bell, 2017, s. 
381). Således innebär det att respondenterna kan försäkra sig om att deras intentioner 
och verklighetsuppfattning inte missuppfattas av författarna. För denna studie kan detta 
innebära att författarna inte misstolkat respondenternas svar eller haft en annan 
begreppsdefinition än de som deltagit i studien. Exempelvis kan företagskultur upplevas 
och tolkas på olika sätt vilket vi varit medvetna om och har därför varit tydliga med att 
förklara vår tolkning av begreppet utifrån vår valda teoretiska referensram. Vidare har 
vi erbjudit respondenterna att ta del utav transkriberingen efter respektive intervju samt 
att delge den slutgiltiga studien till de som efterfrågat det. Samtliga respondenter har 
uttryckt intresse för att ta del av den sammanställda studien och två har begärt att få 
transkriberingen. De två respondenter som bad om att få transkriberingen önskade 
denna för att säkerställa att vi inte misstolkat deras svar samt att de inte uttryckt något 
de inte vill ha med i studien. Detta bedömer vi som positivt för att de ska känna en 
trygghet i vad som sagts och inte känna oro för att skulle ha lagt in egna värderingar i 
deras svar. 
 
Vidare har vi även strävat mot att ge en tydlig och rättvisande bild av företagskulturen 
på Handelsbanken genom att triangulera insamlingen av primärdatan. Bryman & Bell 
(2017, s. 382) beskriver triangulering som en metodik för att öka tillförlitligheten 
genom att exempelvis samla in data om ett socialt fenomen från olika aspekter.  
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Vi bedömer att vi triangulerat vår primärdata då vi, även om studiens syfte berör 
medarbetare på kontorsnivå uppfattning av Handelsbankens strategi, intervjuat högt 
uppsatta chefer inom banken som bistått med sina uppfattningar om hur banken bemöter 
förändringarna i branschen samt vilka konsekvenser det haft för medarbetarna. Detta har 
vi kompletterat med en intervju med vd:n på Svenskt Kvalitetsindex som genom 
organisationens gedigna undersökning av bankbranschen ur ett kundperspektiv 
representerat ytterligare en aspekt till studien. Detta benämns som triangulering av 
datainsamling Thurmond (2001, s. 254). Detta benämner författaren som önskvärt för 
att utmana den insamlade datan. Vidare menar Thurmond (2001, s. 257) att 
triangulering kan användas för att bekräfta den insamlade datan samt för att erhålla mer 
data vid kvalitativa studier.  
 
De olika perspektiven som vi haft i beaktning har bidragit till att vi fått en djupare 
förståelse för fenomenet och en mer nyanserad uppfattning om attityder kring ämnet 
från olika perspektiv. Handelsbankens strategi kan tänkas påverka samtliga anställda, 
men då vi avgränsat oss mot medarbetare på kontorsnivå och studien inte ämnar till att 
uttala sig om uppfattningen på ledningsnivå, har deras insikter bidragit till en mer 
detaljerad förståelse för fenomenets inverkan för medarbetarna på kontorsnivå. Denna 
triangulering har bidragit till en mer tillförlitlig bild av den sociala verkligheten i sin 
kontext, något som vi bedömer som väsentligt för studiens ämne då exempelvis bankens 
strategi kan uppfattas annorlunda av medarbetarna. Dessa förutsättningar har bidragit 
till att studiens analyser blivit mer djupgående då empirin motsvarar en säkerställd bild 
av medarbetarnas uppfattning.  
 
Överförbarhet 
Överförbarhet motsvarar extern validitet och förklaras av Bryman & Bell (2017, s. 382) 
som hur väl det erhållna resultatet kan överföras till annan en kontext eller miljö. Vidare 
förklarar författarna att kvalitativa studier vanligen undersöker en social verklighet i en 
specifik kontext vilket kan utmana den externa validiteten (Bryman & Bell 2017, ss. 
380–382). Då denna studie haft ett selektivt urval (purposive sampling) samt att vi 
genomfört en fallstudie på Handelsbanken är studiens generaliserbarhet begränsad. De 
resultat vi fått är baserade på utvalda respondenter i en mycket specifik kontext vilket 
kan innebär att en liknande studie inom exempelvis en annan bank möjligen hade 
uppnått ett annat resultat.  
 
Vidare har vi undersökt Handelsbankens företagskultur, strategi samt hur det påverkat 
medarbetarnas arbetssituation där samtliga är beroende av den sociala verkligheten där 
datainsamlingen ägt rum. Det som kan tolkas och användas i ett annat sammanhang än 
studiens kontext är de generella effekterna av att ha en starkt förankrad företagskultur 
och regelkravens inverkan på medarbetarnas arbetssituation. Ytterligare en del som kan 
tänkas vara aktuellt utanför Handelsbanken är hur företag kan använda olika incitament 
för att motivera sina anställda samt för att skapa en långsiktig lojalitet. Detta eftersom 
det kan tänkas finnas flera företag inom andra branscher som etablerat en stark kultur 
där medarbetarna känner en stark koppling till exempelvis organisationsidentiteten, 
vilket denna studie haft som en väsentlig faktor. Däremot menar vi att överförbarheten 
och dessa tolkningar bör ske med försiktighet på grund av Handelsbankens unika 
positionering och kultur inom den svenska banksektorn. 
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Pålitlighet 
Detta kriterium kan jämföras med reliabiliteten inom kvantitativa studier och innebär att 
forskarna ska anta ett kritiskt perspektiv när de bedömer trovärdigheten i studien 
(Bryman & Bell, 2017, s. 382). Således ska författarna tydligt redogöra för hela 
undersökningsprocessen samt de beslut som tagits angående exempelvis val av 
respondenter, anteckningar, definierade forskningsfrågor, beslut om analysen, för att 
nämna några. Genom hela studien har vi strävat efter att noggrant förklara samt 
motivera de val vi gjort för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning av det valda 
tillvägagångssättet. Detta menar vi har bidragit till studiens tillförlitlighet där vi haft för 
avsikt att vara transparenta i studiens olika delar. Däremot har vi valt att inte redovisa 
vissa delar av genomförandet såsom respondenternas bakgrund utan enbart beskrivit 
dem via deras position, där en liknande studie med respondenter med samma 
ansvarsområden kan ge olika resultat beroende på kontorstillhörighet, ålder eller antal år 
inom företaget. Denna information har vi avstått från att presentera då ämnet kan 
uppfattas som känsligt och då vi har utlovat att respondenterna ska förbli anonyma där 
det inte ska gå att utläsa vilka medarbetare på kontorsnivå som deltagit i studien. Detta 
ansåg vi vara nödvändigt för att respondenterna skulle vilja delge en representativ bild 
av sin sociala verklighet. 
  
Shenton (2004, s. 71) beskriver ett kriterium för pålitlighet som att samma resultat bör 
uppnås om studien skulle genomföras inom samma kontext med liknande metod, 
respondenter samt utförande. Utöver problematiken att erhålla liknande respondenter 
menar vi att vår semistrukturerade intervjustruktur medför en svårighet för en ny studie 
att utvinna samma resultat. Våra följdfrågor har till viss del varit baserade på erfarenhet 
och god kunskap om studieobjektet vilket även ställer höga krav på författarna vid en 
reproducering. Bryman & Bell (2017, s. 382) beskriver ytterligare ett sätt att säkerställa 
pålitligheten vilket uppnås genom att likvärdiga kollegor bör undersöka och granska det 
fullständiga forskningsförfarandet för att bedöma till vilken grad de teoretiska 
slutsatserna är berättigade. Detta är något vi ämnat till att uppnå då vi haft tillgång till 
en aktiv forskare från Umeå Universitet som agerat som vår handledare genom hela 
forskningsprocessen och bidragit med konstruktiv kritik och kontinuerligt utvärderat 
vårt tillvägagångssätt. 
  
Konfirmering 
Slutligen är konfirmering, eller bekräftelse, det sista delkriteriet som motsvaras av 
objektivitet inom kvantitativa studier och kan beskrivas som att författarna agerar i god 
tro och inte medvetet låter egna värderingar påverka utförandet av studien (Bryman & 
Bell, 2017, ss. 382–383). Shenton (2004, s. 72) menar att författarna måste säkerställa 
att studieresultatet baseras på den insamlade datan och inte vinklas av forskarnas 
förväntningar om resultatet. Då vi undersökt en av Sveriges största banker och 
intervjuat högt anställda som visat stort intresse för att ta del av studien har vi varit 
noggranna med att inte på något sätt manipulera den insamlade datan. Studien har väckt 
stort intresse bland personalen på Handelsbanken och vi har varit måna om att 
presentera en studie med en analys som baseras på den insamlade empirin och den valda 
teoretiska referensramen. 
 
Vi har försökt att ge studien högre legitimitet genom att inte låta våra subjektiva 
intressen medvetet påverka resultatet. Bryman & Bell (2017, s. 382) menar dock att 
fullständig objektivitet inte går att uppnå inom samhällsforskning. Med denna insikt har 
vi försökt vara så objektiva som möjligt genom att exempelvis spela in intervjuer för att 
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noggrant transkribera dessa i en ostörd miljö utan influenser av egna tolkningar. Även 
om det är möjligt att vi omedvetet influerat resultatet har båda författarna ständigt varit 
medvetna om vikten av objektivitet, och då vi varit två författare har vi kunnat stödja 
och vägleda varandra mot så hög objektivitet som möjligt. 
 
8.1.2 Äkthet 
Den andra delen av att bedöma en kvalitativ studie benämns som äkthet, eller 
autenticitet, och dessa kriterier är mer generella aspekter och delas in i fem delar. Dessa 
delar är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk 
autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell 2017, s. 383). Pedagogisk, 
katalytisk samt taktisk autenticitet handlar om hur undersökningen underlättat för 
respondenterna att uppfatta hur andra upplever miljön, hur de kan förändra sin miljö 
samt hur studien bidragit till att respondenterna fått bättre möjligheter till att vidta 
nödvändiga åtgärder (Lincoln & Guba, 1986, ss. 22–24). Då studien inte ämnat förändra 
respondenternas uppfattningar eller uppmanat dem till att förändra sin miljö menar vi att 
dessa tre aspekter inte är relevanta att diskutera. Denna studie har möjligen bidragit till 
att respondenterna fått en bättre uppfattning om sin sociala miljö varav vi valt att 
diskutera ontologisk autenticitet, medan de tre ovannämnda inte kommer att lyftas. 
Vidare kommer vi även föra en diskussion kring huruvida studien framställt en rättvis 
bild av målgruppen. 
  
Rättvis bild 
Det första kriteriet inom äkthet är huruvida en undersökning påvisar en tillräckligt 
rättvis bild av de åsikter och upplevelser som återfinns inom gruppen som studien 
uttalar sig om (Lincoln & Guba, 1986, s. 20). Detta har vi bemött genom att studiens 
primära målgrupp varit medarbetare på kontorsnivå - denna grupp har motsvarat fem av 
åtta respondenter vid den primära datainsamlingen. Då vi velat förklara hur 
företagskulturen påverkat medarbetarnas upplevelser av bankens strategi har vi 
dessutom intervjuat Svenska Handelsbankens COO samt CDO, vilka vi menar har 
mycket goda kunskaper om bankens strategier samt kan representera banken på 
vederbörligt sätt. Studien ämnar dock inte uttala sig om högt uppsatta chefers 
upplevelser, varrför vi valt att inte intervjua fler än de två nämnda. För att komplettera 
denna information intervjuade vi även vd:n på SKI som kunde förklara hur kundernas 
förväntningar har påverkats av den digitala utvecklingen vilket även kan tänkas påverka 
medarbetarna på kontorsnivå. Genom att insamla information från ytterligare två 
perspektiv än den huvudsakliga målgruppen menar vi att vi erhållit en djupgående 
förståelse för sammanhanget och således kunnat påvisa en rättvis bild om hur bankens 
strategi upplevs av medarbetarna. 
 
Ontologisk autenticitet 
Vi valde att diskutera ontologisk autenticitet då det handlar om hur undersökningen 
bidragit till att respondenterna fått en bättre uppfattning av sin sociala miljö (Lincoln & 
Guba, 1986, s. 22). Av de autenticitetskriterier som Lincoln & Guba (1986) identifierat 
menar vi att den ontologiska är den som studien eventuellt bidragit till. Detta eftersom 
respondenterna upplevs ha reflekterat mer om bankens företagskultur under 
intervjuerna, vilket ger oss en indikation på att de som väljer att ta del utav studiens 
resultat kan få en ökad förståelse för hur Handelsbankens medarbetare upplever bankens 
strategiska positionering. Studien kan även ha bidragit till att medarbetarna fått en 
djupare förståelse för strategins påverkan på de anställdas arbetssituation och hur denna 
upplevelse influerats av bankens kultur.  
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Appendix 1. Intervjuguide 

 
Tema Teori Exempelfrågor Motivering 

Generella frågor Ej kopplade till teori  - Vilka är dina 
arbetsuppgifter på 
Handelsbanken? 
  
- Hur länge har du 
jobbat hos banken? 

Vi inledde samtliga 
intervjuer med övergripande 
frågor för att erhålla 
information om exempelvis 
deras anställningslängd och 
arbetsuppgifter. 
 

Företagskultur 
  
 
  

 -  - Då företagskultur är ett 
mångfacetterat begrepp har vi 
delat in dessa frågor i två 
huvuddimensioner 

1.Handelsbankens 
värderingar 

Alvesson et al., 
2016; Grönroos, 
2015, s. 399; 
Hofstede et al., 
1990, s. 311. 

- Känner du till 
Handelsbankens 
kärnvärderingar? 
  
- Hur ofta arbetar du 
med dessa själv eller 
med andra? 

Denna dimension gav oss en 
indikation på hur väl bankens 
värderingar förmedlats bland 
de anställda och i vilken 
utsträckning de anställda 
delar samma uppfattning av 
dem. 

2. Kulturens 
inverkan på 
medarbetare 

Alvesson, 2012, s. 
209; Hales, 2001, s. 
22; Hofstede, 2001, 
s. 18; Van Maanen, 
1979, s. 544, Wolf, 
1994. 

- Upplever du att 
värderingarna är 
vägledande i ditt 
dagliga arbete? 
  
- Tror du att anställda 
behöver sympatisera 
med den kultur som 
finns på 
Handelsbanken för att 
kunna arbeta här? 

Vidare frågade vi hur de 
upplever att kulturen påverkar 
deras arbetssituation. Vi ville 
undersöka personalen 
upplever att alla kollegor delar 
kulturen och om de som inte 
gör det tenderar att sluta. 

Paradigmskifte Ashforth & Mael, 
1989; Christensen & 
Cheney, 2000, s. 
247; Grönroos, 
2015, s. 385; Hatch 
& Schultz, 2002, s. 
1007; Sveningsson 
& Alvehus, 2012, s. 
153; Whetten & 
Mackey, 2002, s. 
396. 

- Hur upplever du att 
Handelsbankens 
strategi bemöter den 
nya affärslogiken? 
  
- Upplever du att det 
finns en distinkt ”vi 
och dem”-känsla 
gentemot 
konkurrenterna? 
  
- Hur upplever du att 
kundernas beteende 
har påverkats av de 
omfattande 
förändringarna? 

Vi ämnade att få en bättre 
insyn i hur medarbetarna 
upplever bankens strategi 
samt om att deras relation till 
kunderna påverkats av 
paradigmskiftet. Vidare ville 
diskuterades huruvida 
personalen upplevde en stark 
sammanhållning som en 
konsekvens av bankens valda 
strategi. 
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Arbetssituation Dent & Goldberg, 
1999, s. 36; 
Grönroos, 2015, s. 
385; Judge et al., 
2014, s. 497; 
Kaufmann & 
Kaufmann, 2016, s. 
133; Maslow, 1954, 
ss. 80-97; Vroom, 
1964. s. 197 

- Upplever du att du 
ges förtroende att fatta 
självständiga beslut? 
  
- Hur upplever du att 
din arbetssituation har 
förändrats på grund av 
bankens strategi? 
  
- Vilka faktorer är 
viktiga för att du ska 
motiveras i ditt arbete? 

Det tredje temat diskuterades 
för att undersöka hur 
respondenterna upplever att 
strategin påverkat deras 
arbetssituation. Vidare frågade 
vi om hur banken kan 
motivera dem. 

Avslutande 
frågor 

Alvesson, 2015, s. 
57; Walumbwa & 
Hartnell, 2011, s. 
156 

- Hur trivs du på jobbet 
idag, jämfört med två 
år sedan? 
  
- Skulle du kunna tänka 
dig byta till en 
konkurrent, med 
samma position, om de 
erbjuder en högre lön? 

Avslutningsvis ville vi fråga 
om medarbetarnas lojalitet till 
Handelsbanken och om 
respondenternas lojalitet 
kunde påverkas av en högre 
lön. 
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Appendix 2. Intervjubrev 

Hej XXX, 
 
Vad roligt att du intresserat dig för vårt uppsatsämne och uttryckt intresse för att delta i 
vår studie. Med detta mejl vill vi ge dig en lite mer information om vår studie och 
framförallt din roll som respondent. 
 
Vi som skriver denna uppsats heter Daniel Saadat och Julia Bohner. Vi studerar 
Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management på 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Vi skriver för närvarande vårt examensarbete 
inom företagsekonomi. Vi har valt att genomföra en fallstudie på Handelsbanken då vi 
tycker att det är intressant att banken valt att bemöta paradigmskiftet i branschen med en 
strategi som särskiljer sig från konkurrenterna. Syftet med studien är att undersöka hur 
ni som medarbetare uppfattar att er arbetssituation påverkats av bankens strategiska 
positionering och hur företagskulturen kan tänkas influera er upplevelse av strategin.  
 
Intervjun är frivillig och du kan som deltagare välja att avbryta när som helst eller välja 
att inte svara på en specifik fråga utan att behöva motivera. Vidare respekterar vi även 
ifall du önskar att en specifik del inte ska ingå i vår studie. Alla svar i intervjun kommer 
att behandlas konfidentiellt och enbart vara i forskningssyfte. Som respondent kan du 
dessutom välja att förbli anonym i uppsatsen. För att vi ska kunna delta aktivt i 
intervjun önskar vi att få spela in intervjun och inspelningen kommer raderas så snart vi 
sammanställt resultatet. All data, t.ex. inspelning och svar, kommer att endast användas 
i examensarbetet. Vi kommer även att gå igenom detta under själva intervjun.  
 
Vänliga hälsningar, 
Daniel Saadat och Julia Bohner 
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