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ABSTRACT 

 

Course:  Master Thesis in Business Administration, 30 Credits  

Authors:  Jessica Nilsson 

  Sandra Radisic 

Tutor:  Jim Andersén 

Title: An organizational culture of a bank in two countries– A study 

about Handelsbanken in Sweden and Luxembourg  

Purpose: This study aims to describe how an organizational culture of a 

Swedish bank is affected by the national culture of Luxembourg. A 

model will be created by studying a number of selected factors in 

an organizational culture. The model includes the factors that have 

been affected by the national culture. Personal interviews will be 

held at one of the Handelsbanken´s offices in Sweden and another 

one at the Handelsbanken´s office in Luxembourg. Two of those 

offices will then be compared to each other.  

Theory:  The theory that has been utilized in this study contains literature 

about organizational culture and national culture. The prominent 

theory of Schein has been used to describe this organization´s 

culture. Furthermore, the Hofstede and Lewis theories about 

national culture have been used to gain knowledge about the 

differences between Sweden versus Luxembourg. Theories that 

include communication have also been utilized.         

Method: Qualitative method has been used in this study. Personal 

interviews have been held with five employees in Sweden and six 

employees in Luxembourg.         

Conclusion:  The conclusion of this study it that something had happened with 

the organizational culture of Handelsbanken in Luxembourg. The 

study concludes that the bank´s organizational culture has to some 

extent been transformed in order to adapt to the national culture of 

Luxembourg. Six of the eight studied factors have been affirmed. 

The adopted factors are office appearance, operation mode, the 

employee, communication, costumers and rewarding system. The 

two factors that were consistent are about a leader and 

organizational responsibility.     

 

Keywords: Organizational culture, National culture, Schein, Hofstede, Lewis, Luxembourg, 

Handelsbanken 



 
 

SAMMANFATTNING 

 

Kurs:   Företagsekonomi, avancerad nivå, Självständigt arbete, 

  30 Hp   

Författare:  Jessica Nilsson  

  Sandra Radisic   

Handledare:  Jim Andersén 

Titel: En banks organisationskultur i två länder – En studie om 

Handelsbanken i Sverige och Luxemburg   

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur en svensk banks 

organisationskultur påverkas av Luxemburgs nationalkultur. 

Studien studerar ett antal utvalda faktorer och genom att se vilka 

av dessa som har påverkats kommer en modell utarbetas. 

Intervjuer hålls på ett av Handelsbanken kontor i Sverige samt på 

ett av Handelsbankens kontor i Luxemburg. Jämförelser mellan 

kontoren kommer därefter göras för att avgöra vilka faktorer som 

påverkats av Luxemburgs nationalkultur.      

Teori: Teori som har använts i studien har sin utgångspunkt i 

organisationskultur och nationalkultur. Scheins välkända teori om 

organisations kultur har använts. Vidare har Hofstedes och Lewis 

teorier används för att urskilja nationella skillnader mellan Sverige 

och Luxemburg. Det har även använts teori som berör 

kommunikation. 

Metod: En kvalitativ metod har använts till studien. Personliga intervjuer 

med fem medarbetare i Sverige och sex medarbetare i Luxemburg 

har genomförts.   

Slutsatser: Efter studiens genomförande konstaterades att någonting hade hänt 

i Handelsbankens organisationskultur i Luxemburg. Studiens 

slutsats är att bankens organisationskultur till en viss del anpassats 

efter Luxemburgs nationalkultur. Av de åtta studerade faktorerna 

har sex faktorer anpassats. Faktorer som anpassades i Luxemburg 

är kontors utseende, arbetssätt, medarbetare, kommunikation, 

kunder och belöningssystem. De två faktorerna där det inte skett 

någon anpassning är om en ledare och ansvarsfullt företagande.  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Idag är det vanligt att organisationer verkar inte enbart nationellt utan även utanför nationens 

gränser. Nationella gränser bryts ner och öppnar därmed upp för nya marknader. Då 

organisationer blir multinationella och expanderar utomlands möts olika nationaliteter och 

kulturer på arbetsplatsen (Ascalon, et al., 2008).  Globalisering av organisationer har ökat och 

det har därmed blivit viktigare att förstå värderingar och handlingar hos människor som 

arbetar inom dessa multinationella organisationer. Människor med olika bakgrund arbetar 

tillsammans och det är då av betydelse att både ledare och arbetskraft förstår varandra (Zander 

& Romani, 2004). Intresset för nationalkultur har med åren blivit större på grund av att 

internationalisering av organisationer har ökat (Holmquist & Boter, 2004).  

Kultur jämförs med ”mental mjukvara” enligt den holländske forskaren Hofstede som menar 

att människor programmeras med mönster av tankar, känslor och sätt att agera (Hofstede & 

Hofstede, 2005). De mentala programmen härstammar från livserfarenheter från sociala 

omgivningar i vilka människan har vuxit upp och är därmed inget medfött. Det är i familjen 

som programmeringen börjar och fortsätter vidare i skolan, på arbetsplatsen och samhället 

människan befinner sig i och utgörs av sociala spelets oskrivna regler. Människor som har 

vuxit upp i liknande sociala omgivningar har likheter i deras mentala programmering. Kultur 

kan även definieras som en grupp vilken har gemensamt accepterat specifika normer och 

värderingar som verkar vid en viss tidspunkt (Holmquist & Boter, 2004). 

Det finns olika synsätt om huruvida nationalkultur påverkar människor på deras arbetsplats 

eller inte (Zander & Romani, 2004). Ett synsätt är att nationalkultur påverkar anställda.  Detta 

på grund av att anställda från olika nationalkulturer har olika värderingar och uppfattningar 

om bland annat ledarskap. Enligt ett annat synsätt spelar nationalitet inte någon roll utan det 

är istället behov och beteende inom olika demografiska grupper såsom avdelning, hierarkisk 

befattning, kön och ålder av anställda som är av betydelse. Resultatet av Zanders & Romanis 

studie har dock visat på att de demografiska grupperna av anställda inte påverkar mer än vad 

nationalkulturer gör.  

Hofstede har genomfört en studie om nationalkulturer och studien har genererat fem 

dimensioner som förklarar skillnader inom nationalkulturer (Hofstede & Hofstede, 2005). 

08 Fall 
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Dimensionerna kännetecknas av olika egenskaper som påträffas i olika nationalkulturer. Detta 

väcker ett intresse för att undersöka hur svenska egenskaper skiljer sig från andra 

nationalkulturers egenskaper. Hofstedes studie visar exempelvis att Sverige har en feminin 

nationalkultur vilket bland annat innebär att relationer och livskvalitet är viktiga. I en 

maskulin nationalkultur värderas det däremot inkomster och erkännande vid skicklig 

prestation. En annan egenskap inom dimensionen som kännetecknar svensk nationalkultur är 

att både män och kvinnor ska vara lika blygsamma. I en maskulin nationalkultur ska 

kvinnorna vara blygsamma och männen ska hävda sig, vara ambitiösa och tuffa. Ledarskap 

för svenskar betyder intuition och ömsesidig förståelse samt att konflikter på arbetsplatsen 

löses genom kompromiss och förhandling. I en maskulin nationalkultur anses ledarskap bestå 

av beslutsamhet, aggressivitet och att konflikter löses genom att den starkaste personen 

vinner. I dimensionen som beskriver kollektivistiska och individualistiska kulturer anses 

Sverige vara ett individualistiskt land enligt Hofstede. Där arbetar anställda för arbetsgivarens 

intresse som överensstämmer med anställdas egna intressen. I ett kollektivistiskt land är 

däremot anställda grupperade och arbetar för gruppens intresse. 

En annan forskare, Lewis, som också har genomfört forskning om nationalkulturer har 

utvecklat en modell om egenskaper som kan hänföras till olika nationalkulturer (Lewis, 

2000). Modellen är uppdelad i ”Linear active”, ”Multi active” och ”Reactive” vilka definierar 

olika typer av kulturer. Sverige tillhör enligt modellen en ”Linear active” kultur som 

kännetecknas av att det bland annat i organisationsvärlden läggs vikt vid att utföra en sak i 

taget samt att koncentrationen endast är riktad mot denna uppgift. I en ”Multi active” kultur 

anses anställda vara mer flexibla och följer inte schemat strikt. ”Linear active” är en kultur där 

anställda är väldigt artiga och respektfulla.    

Organisationskultur innebär enligt Hofstede att programmeringen av medlemmarna i en 

organisation skiljer sig från en annan organisation. Varje organisation har några speciella 

drag, rutiner och arbetssätt som särskiljer den från andra organisationer (Hofstede & 

Hofstede, 2005). Organisationskultur förmedlas genom individer och när organisationer 

expanderar utomlands förflyttas ofta anställda till utlandet för att förmedla och behålla sin 

organisationskultur (Holmquist & Boter, 2004).  

Fang, et al., (2004) menar att mycket uppmärksamhet av tidigare forskning har riktats mot 

länder med stora kulturella skillnder. De påstår att forskning om länder med små kulturella 

skillnder har blivit åsidosatta. Johanson, et al., (2002) hävdar att de flesta organisationer som 
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etablerar sig utomlands först och främst väljer länder som ligger nära deras hemland. 

Anledningen är att skillnaden mellan dessa länder antas vara mindre vilket i sin tur underlättar 

etableringen av organisationen. Om skillnaden mellan länderna däremot är större anses det 

vara svårare för organisationen att etablera sig då olika nationaliteter får det svårare att förstå 

varandra och detta skulle medföra större kulturrelaterade problem. Detta behöver dock inte 

alltid vara fallet. Johanson och MIN- undersökningen visade att det fanns mindre 

kulturrelaterade problem mellan länder med stora avstånd mellan varandra jämfört med länder 

med mindre avstånd mellan varandra. Det kan förklaras med vilken inställning som 

människor har när de träder in i länder med stor kulturell skillnad eller i länder med liten 

kulturell skillnad. I länder som har stort avstånd är kulturella skillnader synliga och därmed 

blir människor medvetna om att skillnader existerar. Skillnader är inte lika synliga i länder 

med mindre avstånd mellan sig och därför kan människan uppfatta att skillnader inte 

existerar. Det är intressant att studera organisationskultur i ett land som har mindre avstånd till 

Sverige då människans förväntningar är att landets nationalkultur är lik den svenska 

nationalkulturen och därför anses påverkan på organisationskulturen vara minimal och 

betydelselös.  

Utifrån Hofstedes (2005) och Lewis (2012a) teorier och modeller om nationalkulturer utläses 

att ett flertal länder (ex. Luxemburg, Tyskland, Schweiz) har en nationalkultur lik den 

svenska. Luxemburg är ett av de länder vars nationalkultur är lik den svenska och har valts till 

denna studie. Något av de andra länderna kunde lika bra ha valts.  

Sveriges finansbransch är en bransch som genomgår många förändringar. Detta är bland annat 

på grund av att organisationerna som redan finns etablerade på den svenska finansiella 

marknaden har utökat sina verksamheter. En annan anledning är att det har tillkommit många 

nya aktörer, både svenska och utländska. Finansbranschen är aktuell då den är en starkt 

växande bransch och har starkt inflytande på andra branscher. Det är därför av intresse att 

studera finansbranschen och den största delen av aktörerna inom branschen är banker 

(Svenska Bankföreningen, 2011).   

En bank som har kontor i både Sverige och Luxemburg är Svenska Handelsbanken AB, som 

vidare i uppsatsen benämnas enbart som Handelsbanken. Handelsbanken finns utsprida i 22 

länder i olika världsdelar (Handelsbanken.se) och blev 2011 utsedd till den andra starkaste 

banken i världen av nyhetsbyrån Bloomberg (Lee, 2011). Utmärkelsen är ett bevis på att 

banken och dess kontor anses ha klarat de nationella skillnader som förekommer utomlands. 



4 
 

Handelsbanken kan därför ses som en förebild på finansmarknaden. Handelsbanken arbetar 

med att behålla det förtroende som intressenter har för banken idag.  Att intressenter 

uppskattar denna syn om förtroende visar sig bland annat genom SKI´s undersökning om 

nöjda kunder där Handelsbanken ligger högst, sammantaget privat- och företagskunder, 

jämfört med deras konkurrenter på den svenska marknaden (Kvalitetsindex.se). 

Handelsbanken är en organisation som är av intresse att studera då den är en framgångsrik 

organisation inte bara på sin hemmamarknad utan i hela världen. Det är därmed intressant att 

studera deras organisationskultur.  

En framgångsrik organisation som Handelsbanken strävar efter att behålla sin 

organisationskultur även i utlandet (Handelsbanken.se). En nationalkultur är inte märkbar för 

en organisation så länge denna verkar på sin hemmamarknad utan det är först vid en 

utlandsetablering som nationalkulturen blir märkbar på organisationsnivå (Holmquist & 

Boter, 2004).  En organisations arbetssätt är format efter hemmamarknadens nationalkultur. 

En organisationskultur, lik Handelsbankens, vilken fungerar bra på hemmamarknaden måste 

genomgå en anpassning för att kunna passa in på nya marknaden (Hofstede & Hofstede, 

2005). Multinationella organisationer strävar efter att kvarhålla sin organisationskultur genom 

sina sedvänjor även då nya värderingar påträffas utomlands.  

En organisationskultur är påverkad av vilka medlemmar som ingår i denna. 

Organisationskultur är ett aktuellt ämne att studera då etablering av organisationer utomlands 

har ökat. Det är inte enbart människorna i organisationskulturen som påverkar denna utan 

även intressenter som finns runt om organisationen. Då en organisation etablerar sig 

utomlands får organisationen samspela med andra intressenter som finns i den nya nationen.  

Det har därmed blivit viktigare för organisationer att förstå olika nationaliteter. 

Finansbranschen har förändrats mycket under de senaste åren (Svenska Bankföreningen, 

2011) och Hofstedes teori anses därmed vara otillräcklig. Det finns därför en lucka i teorin där 

det saknas aktuell teori för att kunna beskriva hur en banks organisationskultur påverkas av 

den nationalkultur som finns i Luxemburg.    
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Då en svensk bank expanderar utomlands kan dess organisationskultur behöva anpassas efter 

nationalkulturen i det nya landet. Kulturella skillnader mellan Sverige och Luxemburg är inte 

lika synliga som till exempel mellan Sverige och Kina. En outtalad föreställning kan vara att 

det inte händer så mycket med bankens organisationskultur när banken etablerar sig i 

Luxemburg. Detta då Sverige och Luxemburg ligger nära varandra och har liknande 

nationalkulturer. Det är därför av intresse att undersöka om fallet är så. Frågeställningen som 

bildas är följande:  

 Vad händer med en organisationskultur i en svensk bank när den etablerar sig i ett 

land vars nationalkultur liknar den svenska? 

1.3 SYFTE 

Studiens syfte är att beskriva Handelsbankens organisationskultur efter etablering i 

Luxemburg. Skillnader ska identifieras mellan Handelsbanken i Sverige och Handelsbanken i 

Luxemburg i syfte att kunna beskriva organisationskulturen. Vidare kommer 

organisationskulturens anpassning efter Luxemburgs nationalkultur kunna beskrivas. En 

beskrivning om Luxemburgs nationalkultur har haft inflytande över Handelsbankens 

organisationskultur kommer att ges. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 ORGANISATIONSKULTUR 

Först på 1970-80 talet uppkom begreppet organisationskultur (Linnenluecke & Griffiths, 

2010). Begreppet blev relativt fort omtalat och inflytelserikt inom organisationsvärlden, både 

inom teorin och i praktiken.  Det finns delade åsikter om vad en organisationskultur är då det 

är ett mycket komplext ämne (Witte & Muijen, 1999). Forskare har definierat begreppet som 

allt från föreställningar om normer och ritualer till gemensamma värderingar inom en 

organisation (Linnenluecke & Griffiths, 2010). Organisationskultur kan definieras som ett 

visst beteendemönster som finns inom en grupp (Witte & Muijen, 1999) (Schein, 2010). 

Mönstret beskriver hur gruppen löser både interna och externa problem och anses av gruppen 

vara det rätta sättet att bete sig på (Schein, 2010). Beteendemönstret lärs ut och överförs 

därför till nya medlemmar så att de lär sig att tänka och känna på ett sätt som gruppen anser 

vara det mest lämpliga sättet.  

Som figur 1 på nästa sida visar finns det olika delar som bildar, utvecklar eller förändrar en 

organisationskultur (Witte & Muijen, 1999). Det finns delar både inom och utanför en 

organisation som bör tas i beaktning. En organisationskultur bildas då individer och en 

organisation samverkar genom olika processer som finns inom en organisation. Dessa 

processer kan vara utbildning, forskning och utveckling inom en organisation.  Samverkan 

mellan individ och organisation påbörjas när en organisation bildas. I den näst yttersta ramen i 

modellen finns delar som påverkar en organisationskultur. Dessa blir i sin tur påverkade av 

nationalkultur, aktieägare, andra organisationer och utveckling av verksamheten som visas i 

den yttersta ramen.    
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Figur 1. En konceptuell modell för att förstå organisationskultur (Witte & Muijen, 1999, s.498)  

 

Som tidigare nämnt finns det olika uppfattningar om vad organisationskultur är men en 

definition som ofta används är Scheins tre nivåer av organisationskultur. Scheins definition av 

organisationskultur förklaras vidare i teoriavsnittet. 

        

2.1.1 TRE NIVÅER AV ORGANISATIONSKULTUR   

Organisationskultur kan analyseras på tre olika nivåer som definierar hur tydligt ett kulturellt 

fenomen är synligt för observatören (Schein, 2010). Nivåerna innehåller allt från det som kan 

ses och kännas till det omedvetna och dolda.   

1. Artefakter  

2. Värderingar 

  

3. Grundläggande antaganden 

Figur 2. Scheins tre kulturnivåer (Schein, 2010, s.24) 
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2.1.1.1 ARTEFAKTER 

Den första nivån i Scheins tre nivåer är artefakter och den innehåller allt som är synligt, 

hörbart samt kännbart (Schein, 2010). Exempel på artefakter är fysisk miljö, språk, klädsel, 

rykte om organisationen samt synbara mönster. Språk kan enligt Born & Peltokorpi (2010) 

verka som en bärare av kultur då det kan förmedla egenskaper om kulturell gemenskap. 

Observerbart beteende är också artefakt då ett beteende kan göras till en rutin (Schein, 2010). 

I artefaktnivån ingår även formella beskrivningar av hur en organisation ska fungera. Det som 

är vikigt att känna till om denna nivå är att artefakterna är lätta att observera men är däremot 

svåra att tolka.  

 

2.1.1.2 VÄRDERINGAR 

Organisationens gemensamma medvetna värderingar och normer återfinns inom denna nivå 

(Schein, 2010). Vare sig värderingar är synliga eller inte så finns de runt omkring individerna 

som arbetar i en organisation (Alas, 2006). I denna nivå ingår den medvetna målsättningen, 

värdena, idealen och ambitionerna (Schein, 2010). Då ett värde har visat sig vara 

framgångsrikt för gruppen genomgår det en förvandling, först genom att det blir ett 

gemensamt värde och därefter blir ett gemensamt antagande för gruppen. Genom förståelse 

för nivån förstås en del av kulturen men för att förstå den fullständigt måste nästa nivå förstås 

där det förtydligas på djupet och grundläggande antaganden finns.  

 

2.1.1.3 GRUNDLÄGGANDE ANTAGANDE 

Grundläggande antagande tillhör den sista av Scheins organisationskultur nivåer. I denna nivå 

finns de omedvetna antaganden vilka blir tagna för givet (Schein, 2010). De som har haft 

upprepade framgångar skärskiljs från de som inte har varit lika lyckade och verkar som en 

guide för hur gruppmedlemmarna får känna, tänka, bete sig samt uppfatta saker. Olika 

situationer kräver olika åtagande och de grundläggande antaganden ligger till grund för vilka 

åtgärder som vidtas vid ett visst tillfälle. Grundläggande antagande är det som känns naturligt 

för kulturen och medlemmarna.  De grundläggande antaganden är svåra att definiera och är 

därmed svåra att förändra. Saker som inte sammanfaller med antaganden tenderar vi att 

förneka eller snedvrida, allt istället för att förändra vårt grundläggande antagande. I 

situationer där andra antaganden verkar istället för våra egna kommer vi att känna oss väldigt 

obekväma, utsatta och kommer inte förstå vad som pågår.  
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2.2 KOMMUNIKATION  

Organisationskultur består av tre nivåer, artefakter, värderingar och grundläggande 

antaganden (Schein, 2010).  Två av dessa, artefakter och värderingar, kan kopplas till 

kommunikation inom en organisation. Artefakter innehåller det hörbara, synbara och 

kännbara. Kommunikation kan vara både hörbart och synbart. Kommunikation kan även 

kopplas till värderingar som finns inom en organisationskultur. Värderingar styr hur och på 

vilket sätt kommunikation sker. Används en hög ton? Står medarbetare nära varandra när de 

kommunicerar? Det är värderingarna hos medarbetarna som styr bland annat beteende vid 

kommunikation.    

Kommunikation är viktig för att kunna skapa relationer i en organisation (Yukl, 2010). För att 

kunna kommunicera i en organisation behöver medarbetare ha ett gemensamt språk 

(Ahrenfelt, 2001). Det är av betydelse att medarbetare förstår varandra för att kunna förmedla 

en organisationskultur. Vid utlandsetablering av en organisation kan kommunikation påverkas 

då ett annat språk talas inom och utanför organisationen.  

Informationsflöde inom organisationen kan ske på olika sätt för att underlätta kommunikation 

bland medarbetare (Yukl, 2010). Information i form av skrivna meddelanden, 

telefonmeddelanden, elektroniska meddelanden, schema- och icke schemalagda möten kan 

vara olika kommunikationsverktyg i en organisation. Vilken kommunikationsform som 

används inom en organisation kan bero på vilka värderingar medarbetarna har. Värderingar 

hos medarbetarna styr vilken form som är mest lämplig i en viss situation. Är det lämpligt att 

förmedla känslig information genom ett skrivet meddelande eller ska det förmedlas genom 

muntlig kommunikation? 

Elektroniska meddelanden som kommunikationsform har ersatt många direkta möten. Det kan 

ses som en nackdel eftersom muntlig kommunikation är den mest effektiva formen av 

kommunikation när det gäller att nå till människor (Yukl, 2010). Muntlig kommunikation ger 

också aktuell information eftersom den förmedlas direkt. Effektiviteten av formen stärks på 

grund av att toner och gester ökar förståelsen av det som förmedlas. Exempelvis används 

kroppsspråket vid kommunikation mer i Sverige än vad det gör i Luxemburg (Lewis, 2000). 

Muntlig kommunikation leder till att ledaren kan ge synpunkter direkt vilket även höjer 

effektiviteten inom organisationen (Yukl, 2010). Denna form av kommunikation innehåller 

detaljer som inte behöver vara jobbrelaterade och som kan leda till långsiktiga relationer 

mellan individer.  
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Kommunikation har en betydande roll när det gäller att nå ut till lyssnare. Enligt Clark & 

Salaman (1998) ska kommunikationen i en organisation framföras på ett övertygande sätt. För 

att kunna övertyga lyssnaren i sitt tal är språkvalet viktigt samt vilken attityd budskapet 

framförs med. Lyssnaren ska ta åt sig budskapet och få förtroende för talaren (Conger & 

Kanungo, 1987). Talaren måste vara tydlig och verka självsäker och överdriva när det behövs. 

Det är viktigt att talaren ska framstå som mycket kunnig och erfaren även om det inte är så. 

Värderingar inom en organisationskultur styr hur en medarbetare talar och sprider sitt 

budskap.  

Enligt Stier (2006) ska det vid kommunikation tas hänsyn till kognitiva aspekter. Kognitiva 

aspekter betyder att sätta sig själv i den andra personens position och försöka se från 

personens perspektiv. Hänsyn till kognitiva aspekter ska tas då olika roller kan behövas spelas 

vid interkulturella möten då förståelse om den andra personens kultur underlättar 

kommunikationen. Det behövs ett öppet sinne och försiktighet för att kunna uppmärksamma 

den andra kulturen utan att döma den. Vid kommunikation ska hänsyn tas till verbala och 

ickeverbala aspekter. Det är av betydelse i kommunikationen att kunna tolka icke verbala 

vinklar dvs., diskreta signaler och emotionella svar. Vid tvärkulturell kommunikation 

underlättar kommunikationen om medvetenheten finns om hur det egna uttryckssättet är i 

samspel med andra personer.  

2.3 NATIONALKULTUR 

Det finns olika delar som påverkar en organisationskultur, vilket figur 1 visar. De olika 

delarna är nationalkultur, aktieägare, andra organisationer och utveckling av verksamheten. 

Nationalkultur är intressant att studera då globalisering av organisationer har ökat och det 

medför att kunskap om andra länders kulturer och deras påverkan på organisationskultur 

krävs. Teori om nationalkultur kommer vidare att diskuteras utifrån två stora forskare inom 

ämnet, Geert Hofstede och Richard Lewis.  

2.3.1 NATIONELL PÅVERKAN GENOM HOFSTEDE 

Hofstede genomförde en studie om nationalkulturer mellan 1967 och 1973 (Geert Hofstede, 

2012). Utifrån studien utvecklade Hofstede fem kända dimensionerna.  

I denna studie används information om Luxemburg och Sverige. Då relevant information om 

Luxemburg inte finns i samtliga fem dimensioner har endast fyra dimensioner använts. 
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2.3.1.1 HOFSTEDES DIMENSIONER 

Hofstedes undersökning förklarar att varje individ har under tidiga åren i sitt liv lärt sig att 

tänka, känna och agera på olika sätt eftersom det under denna livsperiod i människans liv är 

lättast att lära och anpassa sig (Hofstede & Hofstede, 2005) . Hofstede anser att det första som 

en människa har lärt sig i livet måste först glömmas för att kunna lära sig någonting nytt. 

Processen att lära om är svårare än att lära sig någonting nytt från början. Inlärda känslor, 

tankar och sätt att kommunicera kallas enligt Hofstede för mentala program eller mental 

mjukvara och bestämmer delvis en människas beteende. Mental mjukvara kan förändras då 

människor har förmågan att reagera och agera på ett annat sätt än det de är vana vid.  

Människor i liknande kulturer har en tendens att bete sig likadant (Hofstede & Hofstede, 

2005). En kultur påverkar vårt sätt att tänka, känna, agera samt är någonting som varje individ 

har lärt sig av omgivningen och har därmed inte bestämts av våra gener. Kulturer i olika 

samhällen skiljer sig från varandra på olika sätt. Organisationsledare och anställda är en del av 

ett nationssamhälle och för att vi ska kunna förstå deras beteende måste vi förstå hur deras 

samhälle är. Förståelsen om en viss kultur skapas genom att införskaffa sig kunskap om vilka 

personlighetstyper som är vanliga i ett land, vilket skolsystem i landet som fungerar, på vilket 

sätt staten påverkar medborgarnas liv och så vidare.  

En organisations etablering i ett annat land än hemlandet kräver noggrann planering då det 

nya landet har en annan nationalkultur (Johanson, et al., 2002). För att etableringen av en 

organisation ska lyckas krävs kunskap om det nya landet. Kunskap om bland annat hur 

individerna i det nya landet beter sig som konsumenter, deras uppfattning om sjukdom och 

hälsa, innebörden av brott och straff och så vidare (Hofstede & Hofstede, 2005). I Hofstedes 

studie om olika kulturer genomfördes en enkätundersökning i mer än 50 länder i världen. 

Hofstede undersökte vad anställda i dotterbolagen till det multinationella företaget IBM ansåg 

om bland annat olika beteende. Därav har en uppfattning bildats om skillnader som 

förkommer i olika nationalkulturer. Hofstede delade in dessa i olika grupper och kallar dessa 

för dimensioner (Hofstede & Hofstede, 2005).    

2.3.1.2 MAKTDISTANS 

Med hjälp av den första dimensionen, maktdistans, och dess maktdistansindex kan 

ojämlikhetsgraden i samhällen mätas (Hofstede & Hofstede, 2005). Maktdistans förklarar 

förhållandet mellan mindre inflytelserika individer och olika institutioner i samhälle. 

Förhållandet avser vilka förväntningar mindre inflytelserika individer har av sina familjer, 
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skolor, organisationer. Det avser även i vilken utsträckning individerna i ett land accepterar att 

makten i organisationer och institutioner är ojämnt fördelad. Samhällen har olika grader av 

ojämlikhet. Tydliga skillnader på samhällsklasser är ett tecken på att det råder ojämlikhet i ett 

samhälle. En individ som har högre utbildning tillhör den högre samhällsklassen i ett samhälle 

med högre ojämlikhetsgrad. I ett land som har stor maktdistans anser individerna att de 

överordnade och underordnade är ojämlika jämfört med ett land med liten maktdistans. 

Barnen blir lärda att lyda sina föräldrar i ett land med stor maktdistans. Makten i 

organisationerna är oftast centraliserad vilket innebär att anställda som är underordnade 

förväntar sig att anställda som är överordnade ska bestämma vilka uppgifter underordande ska 

utföra. I ett land med liten maktdistans råder motsatta förhållanden. I ett sådant land är 

ojämlikheten mellan individerna i samhället mindre. Föräldrar behandlar sina barn som 

jämlikar. Underordnade i organisationerna förväntar sig inte att överordnade ska bestämma 

över underordande utan de tillåts att ta egna initiativ i sina arbetsuppgifter.  

En arbetsplats i ett land med liten maktdistans skiljer sig från en arbetsplats i ett land med stor 

maktdistans enligt Hofstede (2005). I länder med liten maktdistans är organisationsstyrsättet 

decentralisering vanligast. Decentralisering innebär bland annat att det finns mindre 

övervakningspersonal på arbetsplatsen. Anställda på högre positioner litar på sina egna 

erfarenheter och förväntar sig att anställda på lägre positioner tar egna initiativ. Underordnade 

förväntar sig att bli tillfrågade i beslutsfattandet. Relationen mellan anställda och ledaren är 

jordnära. En ideal ledare i ett land med liten maktdistans är en demokrat. Medarbetarnas 

status är likadan oavsett vilken befattning de har och privilegier ogillas. I länder med stor 

maktdistans är styrsättet centralisering vanligast och därför finns det mer 

övervakningspersonal. Ledarna styr med hjälp av formella regler och överordnade. 

Underordnade förväntar sig att ledaren ska tala om för dem vad de ska göra. En ideal ledare i 

ett land med stor maktdistans är en autokrat. Relationer mellan ledare och underordnade är 

känslomässiga. Yrken som tjänstemannayrken och kontorsarbete värderas mer och ger högre 

status och privilegier är populära. 

Hofstedes undersökning i 74 länder från 1967-73 visar att Sverige befinner sig som 67/68 i 

rangordningen, medan Luxemburg står som 57/59. Detta innebär att båda länderna har låg 

maktdistans, men att Sverige har ännu lägre än Luxemburg.  

2.3.1.3 INDIVIDUALISM KONTRA KOLLEKTIVISM 



13 
 

Den andra dimensionen i Hofstedes undersökning är individualism kontra kollektivism 

(Hofstede & Hofstede, 2005). I individualistiska länder har oftast individer svaga band till 

varandra. Individerna förväntas ta hand om sig själva och barn blir uppfostrade till eget 

tänkande. En individ har rätt att uttrycka sin egen åsikt. I kollektivistiska länder däremot 

uppfostras individer till grupptillhörighet som de ska vara lojala mot. Eget tänkande är mindre 

uppskattat i ett kollektivistiskt land jämfört med individerna i ett individualistiskt land. Det 

finns inget utrymme för konfrontationer i ett kollektivistiskt land och harmoni ska alltid 

bevaras.  

I ett individualistiskt land arbetar individen för en arbetsgivare om dennes intressen stämmer 

överens med individens egna intressen (Hofstede & Hofstede, 2005). Vid rekrytering av en 

personal tas hänsyn till arbetsplatsens regler och den sökandes kompetens. Relationen mellan 

den anställde och ledaren är affärsmässig. Managementutbildningar lär anställda att de ska 

uttrycka sina känslor och att alla kunder är lika värda. En examen bidrar till bättre ekonomi 

och självrespekt för individen. Det råder större rörlighet i arbetslivet då individer byter arbete 

ofta. I ett kollektivistiskt land lär sig individen däremot att arbeta för gruppen. Vid rekrytering 

av personal tas det hänsyn till vilken grupp den sökande tillhör. Relationen mellan den 

anställde och chefen är moralisk och även känslomässigt laddad. Underordnade tar kritik 

personligt och att visa känslor medför rubbningar i harmonin. Alla kunder är inte lika värda 

då kunderna som tillhör familjen är värda mer. En examen bidrar till att individen får tillträde 

till grupper som har högre status. Då individer sällan byter arbete är rörligheten i arbetslivet 

mindre.  

I Hofstedes undersökning av 74 länder fanns Sverige som nummer 13/14 i rangordningen 

medan Luxemburg låg på plats 22/24 i rangordningen (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Mätningen gjordes från mest individualistiska till mest kollektivistiska landet. I detta fall 

visade sig att Sverige är ett mer individualistiskt land jämfört med Luxemburg vilket innebär 

att svenskar handlar mer i eget intresse jämfört med luxemburgare.  

2.3.1.4 MASKULINITET KONTRA FEMININITET 

Den tredje dimensionen benämns som maskulinitet kontra femininitet. Dimensionen handlar 

om vikten av att hävda sig eller att bete sig på ett blygsamt sätt (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Ett maskulint land kännetecknas av att könsrollerna kan urskiljas på ett tydligt sätt. Män i ett 

maskulint land ska hävda sig och vara tuffa, medan kvinnor ska vara blygsamma och 
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omtänksamma. Ett feminint land kännetecknas av att båda könsrollerna beter sig på ett likartat 

sätt.  

I ett maskulint land innebär management att en ledare ska vara beslutsam och aggressiv som 

person (Hofstede & Hofstede, 2005). Belöningar är oftast grundande på rättvisa. En konflikt 

löses genom att den starkaste personen vinner. I ett maskulint land lever individerna för att 

arbeta och pengar är en viktig del i livet och går före fritid. Det är högre krav på mäns karriär 

än på kvinnors. Det är lättare att ta sig igenom arbetsuppgifter då individen visar sig vara 

duktigare än övriga anställda på jobbet. Tillverkningsindustri är konkurrenskraftig i ett 

maskulint land. I ett feminint land innebär management att ledarna leder med hjälp av 

magkänsla och enighet. Belöningar är grundande på jämlikhet i ett feminint land. Konflikter 

löses med hjälp av kompromiss och genom en gemensam lösning. Det är viktigt att arbeta, 

men individerna lever inte för sitt arbete. Fritid prioriteras framför pengar. Karriär är lika 

viktigt för både män och kvinnor och arbete utförs med hjälp av samarbete och goda 

kontakter. I ett feminint land är jordbruks- och tjänstesektorn konkurrenskraftig. 

Sverige befinner sig på plats 74 i rangordningen och anses därför vara det mest feminina 

landet i undersökningen. Luxemburg befinner sig på plats nummer 34/36. Detta innebär att 

män och kvinnor är mer jämlika i Sverige jämfört med andra länder i undersökningen. 

Jämlikheten mellan män och kvinnor i Sverige är mycket högre jämfört med Luxemburg 

(Hofstede & Hofstede, 2005).  

2.3.1.5 OSÄKERHETSUNDVIKANDE 

Den fjärde dimensionen handlar om osäkerhetsundvikande (Hofstede & Hofstede, 2005).  

Människor uppfattar osäkra situationer olika hotfulla eller farliga och reagerar därför olika i 

nya okända situationer. Oftast reagerar människor med stress i osäkra situationer. Denna 

stress kan lindras när en individ befinner sig i en förutsägbar situation som kan skapas genom 

formella och informella regler.  

I länder med starkt osäkerhetsundvikande byter inte anställda sin arbetsplats ofta, utan arbetar 

i en organisation en längre period (Hofstede & Hofstede, 2005). Regler förekommer ofta även 

då detta inte är nödvändigt. Det är vanligt att individerna har ett känslomässigt behov av att 

arbeta hårt och med precision. En individ gör allt för att vinna tid eftersom tid är pengar. I ett 

land med starkt osäkerhetsundvikande är det viktigt att se upp till experter och lita på dem. 

Nya varumärkena är få och det finns många egenföretagare. Intraprenörernas kreativitet 

begränsas av för många regler. Trygghet är en viktig motivationsfaktor. I ett land som har 
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svagt osäkerhetsundvikande är det vanligare att anställda byter arbetsgivare och yrke. Regler 

är viktiga men de används bara när de är absolut nödvändiga. Det är viktigt att arbeta hårt 

men individen är inte känslomässigt bunden till sitt arbete. Tid uppfattas som en orientering. I 

dessa länder är kaos och tvetydlighet mer acceptabla. Oftast utgår individerna ifrån sunt 

förnuft. De har tilltro på generalister och inte på experter. Det finns många nya varumärken, 

men färre egenföretagare. Intraprenörer måste följa regler, men deras kreativitet begränsas 

inte av dessa. Prestation är en motiverande faktor (Hofstede & Hofstede, 2005).  

Sverige befinner sig på plats 70/71 i rangordningen. Luxemburg befinner sig på plats 35/38 av 

de 74 undersökta länder. Enligt osäkerhetsundvikandeindexet kan det tolkas som att 

individernas beteende i Sverige och Luxemburg skiljer sig åt vid bemötande av osäkra 

situationer. Enligt undersökningen är individerna i Sverige tryggare jämfört med individerna i 

Luxemburg när de befinner sig i en ny och främmande situation (Hofstede & Hofstede, 2005.) 

2.3.2 KRITIK MOT HOFSTEDE 

Hofstedes teori är känd och har använts som stöd i många studier världen över (Signorini, et 

al., 2009). Teorin har dock vissa begränsningar då Hofstede har bortsett från andra aspekter än 

kulturella i sin studie. Hofstede har bortsett från aspekter såsom ålder, tid, 

inlärningsskillnader, olika läroplaner samt fysiska resurser. Slutsatser som Hofstede har tagit 

om exempelvis utbildning i olika nationskulturer är baserade på data som är hämtad från ”icke 

studerade faktorer” det vill säga att statistisk data endast har används. Hofstede generaliserar 

alla kinesiska elever som en homogen grupp elever och bortser från ålder, kön och plats. Han 

menar att inlärning beror på om eleven är ett barn eller en vuxen. Exemplet om de kinesiska 

eleverna förklarar Hofstedes tendens till att likställa kultur och nation.  

Hofstedes teori har svårigheter att anpassa sig till dagens globala värld då teorin saknar 

flexibilitet (Signorini, et al., 2009). Det borde tas hänsyn till att Hofstedes studie är baserat på 

en undersökning av IBM data som är insamlad på 1960-70 talet. Signorini, et al. (2009) 

påpekar att dessa punkter borde tas i beaktning som till exempel att kombinera Hofstedes teori 

om kulturer med andra geografiska aspekter och på individ nivå.  

Kritik som har riktats mot Hofstedes dimensioner är att det är mer relevant att studera olika 

grupperingar av människor för att identifiera attityder och inställningar istället för at studera 

nationalkultur (Zander & Romani, 2004). Det betyder att en person som arbetar på en viss 

avdelning och innehar en viss position i en organisation kan ha mer gemensamt med personer 
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i andra länder som arbetar på liknande avdelning eller innehar en liknande position än med 

personer i sitt eget land. Olika grupperingar av anställda är avdelningar, ålder, kön, yrke, 

hierarkisk nivå osv. I en studie testades ledarskaps preferenser i 16 grupper i 15 olika länder 

och det hittades inget stöd för att olika grupperingar övervinner nationalkulturerna. Detta ger 

stöd till Hofstedes teori och därmed anses hans teori vara relevant för denna studie.  

2.3 NATIONELL PÅVERKAN GENOM LEWIS  

Lewis modell beskriver egenskaper av tre kulturer. Både Sverige och Luxemburg tillhör 

”Linear active” kultur och har därför beskrivits djupare än de övriga två kulturerna.  

Richard D. Lewis (2000) genomfört studier om kommunikation och arbete i olika 

nationalkulturer i världen. Teori från studien beskriver problematik som en ledare möjligen 

kan stötta på vid en utlandsetablering. Medvetenhet om kulturella skillnader ökar en ledares 

förståelse vid utlandsetablering av en organisation. 

 

 

Figur 3.Richard Lewis Communications, (2012 a)   
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Enligt Lewis kan olika nationskulturer beskrivas med hjälp av modellen ovan (Lewis, 2000). 

Kulturerna i modellen kännetecknar egenskaper i olika länders nationskulturer. Den första 

kulturen i kallas för ”Linear Active”. Individerna i denna grupp kännetecknas av att de bland 

annat tycker om att planera, är välorganiserade och koncentrerar sig på en sak i taget. 

Individerna som tillhör en ”Linear Active” kultur anser att sättet är det bästa för prestation och 

effektivitet.  Den andra kulturen heter ”Multi Active” och individerna i denna kultur föredrar 

att planera men följer inte schemat strikt utan är mer flexibla. Den tredje kulturen är 

”Reactive”. Individerna i kulturen anses vara mycket artiga och respektfulla. De kallas även 

för goda lyssnare då de lyssnar på motståndares förslag lugnt och försiktigt.  

2.3.1 ”LINEAR ACTIVE” 

Enligt Lewis kan individer som tillhör en ”Linear Active” kultur beskrivas som inåtvända, 

tålmodiga, lugna, personer som sköter sitt eget, personer som tycker om att ha ett privatliv 

och de värderar dessa egenskaper högt på arbetsplatsen (Lewis, 2000). För individer inom 

kulturen är det mycket viktigt att hålla sig till schema, planering och analysering av projekt 

som ska följas till punkt och pricka, göra en sak i taget, arbeta fasta arbetstider och ofta 

använda sig av memoranda.  De litar på statistisk information och är jobborienterade men kan 

uppfattas som känslokalla. Nåd accepteras motvilligt av individer i den här kulturen och de 

anförtror sig åt duktiga, kompetenta medarbetare och konfronterar logiskt. Vid 

kommunikation använder sig individerna måttligt av kroppsspråk. Det är mycket oartigt att 

avbryta någon som pratar. I den här kulturen hör inte det professionella och det sociala ihop.   

 Lewis menar att svenskt ledarskap innebär decentralisering och demokrati (Lewis, 2000). 

Den svenska ledaren är öppen för diskussioner med sina anställda. Enligt den svenska 

arbetslagen måste ett beslut i organisationen fattas tillsammans med de anställda innan det kan 

implementeras.  Delaktighet i beslutsfattning medför att anställda känner sig motiverade och 

får därför viljan att prestera ännu bättre. Ledarens goda kommunikationsförmåga och 

utvärdering av anställda skapar förtroende i en organisation. Några nackdelar med svenska 

ledare är att de, enligt Lewis, är konflikträdda och undviker därför konfrontationer. Svenska 

ledare förlitar sig dessutom på teamet för mycket vilket gör att det tar lång tid innan beslut blir 

implementerat. Anställda i en svensk organisation kan undvika att tävla mot varandra på 

arbetsplatsen vilket kan leda till lägre tempo och därmed försämrad prestation. Svenska ledare 

kan av andra nationaliteter uppfattas som otydlig vad det gäller regler på grund av att denne 

låter anställda ta eget initiativ.  På en svensk arbetsplats värderas ärlighet högt. Svenskar är 
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goda lyssnare, är inte vinstorienterade, är inte formella och bemöter alla med ”Du”. Då 

svenskar är tysta och tålmodiga kan de även uppfattas som inåtvända. Vid kommunikation på 

arbetsmöte används kroppsspråk och ansiktsuttryck måttligt. Det är inte vanligt med mycket 

närmande och fysiskt kontakt.  

Enligt Lewis modell är en luxemburgsk nationalkultur mycket likt den tyska och schweiziska 

kulturen (Lewis, 2000). Både Sverige och Luxemburg är ”Linear Active” i modellen, men 

Luxemburg står som mer ”Linear Active” jämfört med Sverige. Fastän både svenska - och 

luxemburgska nationalkulturer är mycket lika förekommer det enligt modellen skillnader 

mellan individerna i dessa två nationalkulturer. Skillnader ses även på arbetsplatser i länderna. 

I en nationalkultur som är mycket ”Linear Active” uppskattas punktlighet vid möten och på 

organisationsnivå. Anställda ska vara välklädda och uppföra sig väl. Vid möten ska alla vara 

välförberedda och välinformerade. Samtliga anställda ska prata i hierarkisk ordning. Anställda 

anser att de är mycket mer effektiva än anställda i andra kulturer. Det är viktigt för dem att 

inte hindra sina arbetskollegor från att yttra sig och de är goda lagarbetare. Tålamod som 

egenskap värderas högt i den här kulturen. Individer i kulturen tycker inte om att stressa. Vid 

försäljning till individer från ”Linear Active” kultur kan individerna fråga på ett sätt som av 

andra kan uppfattas som aggressivt angående tjänstens eller produktens kvalité. Individerna 

förväntar sig alltid det bästa priset och kan kritisera en försäljare öppet framför andra om de 

anser att denne har gjort fel. En företagare ska vara beredd på att be om ursäkt om något 

misstag har begåtts. Det är viktigt att känna till att kunder är känsliga för kritik. Individerna är 

mycket formella och en person ska bli tilltalad med efternamnet och absolut inte med ”Du”. 

Skämt vid arbetsmöte uppskattas inte då arbete uppfattas seriöst. Skämt berättas efter 

arbetstiden är slut. Vid arbetsmöten sitter anställda och antecknar så att de är välförberedda 

till nästa möte. Uppriktighet värderas högt. Ledarskap är hierarkiskt och det anses att 

procedurer och regler hör till ett gott företagande. Det är nödvändigt att ge order för att kunna 

lära gott uppförande.  

3.4 SAMMANFATTNING AV TEORETISKA REFERENSRAMEN 

3.4.1 SAMMANFATTNING AV ORGANISATIONSKULTUR 

Organisationskultur är, som tidigare diskuterats, ett mycket komplex ämne med många olika 

definitioner. Scheins definition av organisationskultur är att den består av ett visst 

beteendemönster som finns inom en grupp. Organisationskultur kan enligt Schein analyseras 
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på tre olika nivåer, vilka är artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Scheins 

teori används till studien då Schein är en av de främsta teoretikerna inom ämnet. Hans teori är 

välanvänd och välciterad i vetenskapliga artiklar och böcker inom ämnet. Artefakter är enligt 

Schein allt som är hörbart, synbart och kännbart. Kommunikation är en viktig del i en 

organisationskultur. Den kan vara både hörbar och synbar och är därmed en artefakt. 

Värderingar i en organisationskultur kan också visa sig genom kommunikation. Hur 

medarbetare kommunicerar med varandra påverkas av vilka värderingar som finns inom en 

organisationskultur. Kommunikation är en viktig del av en organisationskultur då medarbetare 

måste förstå varandra på arbetsplatsen för att kunna förmedla en organisationskultur.   

3.4.2 SAMMANFATTNING AV NATIONALKULTUR 

En organisationskultur kan påverkas av olika delar, både inom och utanför en organisation, 

vilket figur 1 visar. Utanför organisationen påverkar nationalkultur, aktieägare, andra 

organisationer och utvecklingen av verksamheten. Studien fokuserar på nationalkulturs 

påverkan på organisationskultur och av denna anledning har Hofstedes och Lewis teorier om 

nationalkultur valts till studien. Båda teoretikerna är välkända och förklarar skillnader som 

finns mellan olika nationalkulturer. Då studiens syfte är att beskriva hur en banks 

organisationskultur kan bli påverkad i två länder har Hofstedes och Lewis teorier varit 

relevanta för studien.  

3.4.3 FRAMSTÄLLNING AV FAKTORER 

Organisationskultur kan delas in i många olika faktorer. Till denna studie har faktorerna 

kontors utseende, arbetssätt, medarbetare, om en ledare, kommunikation, kunder, ansvarsfullt 

företagande och belöningssystem valts. De utvalda faktorerna visas även i modellen nedan. 
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Figur 4. Faktorer inom organisationskultur som kan tänkas påverkas av ett lands nationalkultur. Egen modell. 

Faktorerna har valts ut med hjälp av den teoretiska referensramen. En faktor består av olika 

aspekter vilka även är frågorna i intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2). Samtliga faktorer finns 

inom en organisationskultur. Scheins modell om organisationskultur består av tre nivåer, 

artefakt, värderingar samt grundläggande antaganden. Faktorerna berör artefakter och 

värderingar. Grundläggande antaganden är svåra att komma åt och få kännedom om därför 

går det inte att komma ner så djupt i organisationskulturen med studiens tidsförfogande. 

Nedan beskrivs var varje faktor kommer ifrån.   

Kontors utseende är en artefakt och kommer från Scheins teori om tre nivåer inom 

organisationskultur. Faktorn innehåller en beskrivning om det synliga på kontoren. 

Arbetssätt har sin grund i Hofstedes teori om maktdistans och i Lewis ”linear active”. Olika 

länder har olika grader av decentralisering eller centralisering av arbetssätt inom 

organisationer. Faktorn berör värderingar som, enligt Schein, finns inom organisationskultur.  

Medarbetare beskriver vilka egenskaper en medarbetare kan ha. Faktorn kommer från 

Scheins teori, Hofstede och Lewis. Inom faktorn finns det olika aspekter från olika teorier. 

Medarbetare berör både artefakter och värderingar i Scheins teori, maktdistans/ individualism 

kontra kollektivism/ femininitet kontra maskulinitet i Hofstedes teori och ”linear active” i 

Lewis teori. 

Om en ledare, även denna faktor har sin grund i olika teorier. Bland annat användes Scheins 

teori om värderingar, Hofstedes teori om maktdistans och Lewis teori om ”linear active”. 

Kommunikation kommer från Scheins teori, Lewis ”linear active” och Hofstedes maskulinitet 

kontra femininitet men även från andra teorier som handlar om ämnet. Kommunikation ingår i 

artefakter då det kan vara något hörbart och synbart. Det ingår även i värderingarna som finns 

inom organisationskulturen då det speglar hur det kommuniceras inom en organisation.  

Kunder har sitt ursprung från Scheins artefakt och värderingar, från Hofstedes individualism 

kontra kollektivism/ osäkerhetsundvikande och från Lewis ”linear active”. 

Kunder 
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Ansvarsfullt företagande kommer från Scheins värderingar.    

Belöningssystem är artefakt och värdering från Scheins teori. Från Hofstede är det 

maskulinitet kontra femininitet.   

Modellen visar faktorerna som undersöks. Under analysen hittas en utvecklad version av 

modellen då faktorer som inte påverkades har tagits bort.    
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3. METOD 

3.1 VAL AV METOD 

Syftet med studien är att beskriva hur en svensk banks organisationskultur påverkas av en 

nationalkultur som är lik den svenska nationalkulturen. Intervjuer med medarbetare på ett 

kontor i Sverige och med medarbetare på ett kontor i Luxemburg, som har en nationalkultur 

som är lik Sveriges, kommer att genomföras. Organisationskultur är ett brett och komplext 

ämne (Witte & Muijen, 1999) och det är därför ett ämne som är svårt att mäta. Scheins (2010) 

definition av organisationskultur är att den består av artefakter, värderingar och 

grundläggande antaganden. Det är svårt att till exempel kunna mäta en värdering. Det anses 

därmed att finns för många kvantitativa svårmätta faktorer (Saunders, et al., 2007) inblandade 

inom en organisationskultur och därför har en kvalitativ metod används.  

Valet av kvalitativ ansats grundar sig på att metoden ger möjlighet till djupare förståelse och 

insikt om studiens problematik. Kvalitativ ansats handlar om att tyngden läggs på ord vid 

datainsamling istället för siffror som vid kvantitativ ansats (Bryman & Bell, 2005)  (Saunders, 

et al., 2007).  Organisationskultur är svår att mäta med siffror. Även om en 

organisationskultur skulle gå att omvandla till en siffra skulle inte siffran säga så mycket. Vad 

innebär till exempel att organisationskulturen i Sverige är en ”2” och organisationskulturen i 

Luxemburg är en ”3”? Det svarar inte på studiens frågeställning om hur en banks 

organisationskultur påverkas i ett land som har en nationalkultur som liknar den svenska 

nationalkulturen.  

Beroende på studiens syfte och problematiken kan en kvalitativ ansats innehålla deduktivt, 

induktivt och abduktivt synsätt. Ett induktivt synsätt ger en djupare förståelse om själva 

fallföretaget (Bryman & Bell, 2005) och därmed deras organisationskultur. Utifrån intervjuer 

med medarbetare på fallföretaget kan en mer beskrivande bild om företagets 

organisationskultur möjliggöras. Då syftet med denna studie är att beskriva ett företags 

organisationskultur i två olika länder och utifrån detta utveckla en ny teoretisk modell lämpar 

sig det induktiva synsättet bäst. 

Studien har som avsikt att beskriva hur en banks organisationskultur påverkas. För att 

överhuvudtaget kunna få en djupare bild av ett komplext ämne som organisationskultur 

behövs mycket empiri. Insamling och sammanställning av denna empiri är tidskrävande. Det 

är inte möjligt att studera flera organisationer med den tid som studien har till sitt förfogande. 
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Då enbart en organisation studeras benämnas denna studie som en fallstudie (Bryman & Bell, 

2005). En fallstudie har som avsikt att studera den specifika miljö som det specifika fallet 

innehar, vilket i denna studie blir den organisationskultur som Handelsbanken har. Studien 

studerar ett antal faktorer i Handelsbankens organisationskultur och enligt Bryman & Bell 

(2005) gör en fallstudie det möjligt att belysa samt att detaljerat studera specifika faktorer. 

3.2 VAL AV FÖRETAG   

Handelsbanken har valts ut som fallföretag till denna studie. Valet grundar sig på att 

Handelsbanken är en organisation som anses ha klarat nationella anpassningar på sina kontor 

runt om i världen. Att kontoren runt om i världen fungerar ses framförallt genom att 

Handelsbankens utmärkelse som världens andra starkaste bank (Curran & Yoolim, 2011). 

Handelsbanken verkar i många länder och även i Luxemburg, vilket är det ena landet som 

studien inriktar sig på. Studiens syfte var att beskriva hur en banks organisationskultur 

påverkas i ett land vars nationalkultur är lik Sverige. Därmed behövdes ett land som har en 

nationalkultur som är lik Sveriges. Genom Hofstedes och Lewis modeller om nationalkultur 

utlästes ett flertal länder (ex. Tyskland, Schweiz, Luxemburg) som har nationalkulturer lika 

Sveriges. Då det inte fanns tid att studera ett flertal länder valdes ett land ut. Det har ingen 

betydelse för studien att just Luxemburg valdes, ett av de andra länderna kunde likaväl ha 

studerats.     

Kontoret i Luxemburg har funnit där sedan 1978 vilket kan tyda på att Handelsbankens 

organisationskultur är väl etablerad där. Det är en fördel för studien om organisationskulturen 

är etablerad och inte befinner sig i ett etableringsstadium för det kan vara svårt att beskriva 

påverkan då det kan tänkas att den inte är färdig än. Handelsbanken är, som tidigare nämnt, en 

av världens starkaste banker (Curran & Yoolim, 2011). Den utmärkningen visar på att 

Handelsbanken är en bank som kan ses som en förebild för andra svenska banker. Detta då 

banken är stark och framgångsrik inte endast på hemmamarknader (Sverige, Danmark, Norge, 

Finland och Storbritannien) utan i hela världen, vilket gör organisationen intressant att 

studera.  

För att kunna få en bild av Handelsbankens organisationskultur studeras ett kontor i Sverige 

samt ett kontor i Luxemburg för att därefter kunna göra jämförelser. Ett av Handelsbankens 

kontor i Örebro har valts att studeras på grund av den geografiska närheten. Det finns flera 

kontor i Örebro men kontoret med flest anställda har valts för studien då där fanns möjlighet 
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till att genomföra intervjuer med fem medarbetare. Handelsbanken har endast ett kontor i 

Luxemburg och detta kontor studeras i studien. Kontoret ligger i Luxemburgs huvudstad, 

Luxemburg.  

3.3 DATAINSAMLING 

3.3.1 SEKUNDÄRDATA 

Datainsamlingen till studien består av både primärdata och sekundärdata. Sekundärdata har 

insamlats för att kunna få en ytlig bild av Handelsbanken som organisation. Det krävs 

förkunskap för att kunna utforma frågor som innehåller något som finns i deras 

organisationskultur och därför har Handelsbankens Hållbarhetsredovisning för 2010 används. 

Utformning av frågor om någonting som inte existerar i Handelsbankens organisationskultur 

är meningslöst.  

Scheins definition av organisationskultur är att den består av tre nivåer, artefakter, värderingar 

och grundläggande antaganden.  Artefakter inom organisationskultur innebär enligt Schein 

(2010) det som är synligt, hörbart och kännbart. Detta går självklart inte att se, höra eller 

känna genom en hållbarhetsredovisning och därför har det även behövts primärdata. 

Värderingar innebär enligt Schein (2010) den medvetna målsättningen, värden, idealen samt 

ambitionerna. En organisations värderingar går inte att utläsa helt genom en 

hållbarhetsredovisning. Dock kan lite kunskap erhållas om värderingar genom 

hållbarhetsredovisningen. Ansvar innefattar ofta organisationens hänsyn i samspel med 

intressenterna, utöver vad lagar föreskriver (Jones, et al., 2005). Genom en organisations 

hållbarhetsredovisning går det till viss del att till exempel utläsa vad medarbetare ska ha för 

värderingar kring miljö och kunder. Värderingar behöver liksom artefakter kompletteras med 

primärdata då det inte ges tillräckligt med information för studien genom enbart användning 

av hållbarhetsredovisning.  

Alla organisationer både vinstgivande och icke vinstgivande, internationella och nationella 

har en anledning att vara ansvarsfulla (Smith, 2011) och därför väljer de att 

hållbarhetsredovisa. Det är svårt att tänka att en organisation kan vara utan riktlinjer för en 

hållbar utveckling (Jones, et al., 2005). Hållbarhets riktlinjer kan skilja sig mellan olika 

organisationer då ansvar har olika betydelse för olika människor. Ansvaret kommer i form av 

olika koder eller skrivna regler som ska följas av samtliga medarbetare i en organisation. 
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3.3.2 PRIMÄRDATA 

Primärdata inhämtas genom personliga intervjuer med medarbetare från kontoret i Örebro 

samt från kontoret i Luxemburg. Intervjuer har valts som insamlingsmetod då metoden enligt 

Bryman & Bell (2005), Saunders, et al. (2007) och Kylén (2004) ger intervjuarna möjligheten 

att erhålla en mer detaljerad information om problemområdet. Personliga intervjuer valdes för 

att varje respondent ska känna frihet att tala och uttrycka sina åsikter utan att bli påverkad av 

en eller flera kollegor. Genom att besöka kontoren fysiskt ger det även intervjuarna möjlighet 

till att studera det utseendemässiga på kontoren, vilket är en av faktorerna i studien.  

Det är av betydelse för studien att respondenternas uppfattning om faktorerna i 

organisationskulturerna erhålls och förstås. Positivt med personliga intervjuer är att 

intervjuarna har möjlighet att se hur respondenten reagerar på en viss fråga och kan därmed 

ställa följdfrågor eller förklara frågan ytterligare om detta behövs (Bryman & Bell, 2005). Det 

finns dock en aspekt som ska tas i beaktning vid kvalitativa intervjuer. Detta är att det finns en 

risk för att intervjuerna påverkar respondenterna under intervjutillfället (Bryman & Bell, 

2005). Intervjuarna har haft kännedom om detta innan intervjuerna och har därför försökt att 

vara så neutrala som möjligt under intervjuprocesserna.  

 

3.3.2.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

Intervjuformen som har valts för studien benämns av Bryman och Bell (2005) som 

semistrukturerad intervju. Möjlighet ges av intervjuformen till att ändra ordningen på frågorna 

i intervjuguiderna beroende på hur intervjuerna flyter på (Bryman & Bell, 2005).   

Respondenterna tillåts enligt denna intervjuform att besvara frågorna på sitt eget sätt och med 

sina egna ord. Deras beskrivning av hur saker och ting är och fungerar är av betydelse för att 

intervjuarna ska kunna skapa sig en rättvis bild av båda kontoren. Organisationskultur är inget 

som kan tas på och därför är medarbetarnas bild av organisationen oerhört viktig. Positivt är 

även att intervjuarna inte behöver hålla sig strikt till intervjuguiderna utan kan ställa andra 

frågor som kan uppkomma under intervjuernas gång (Saunders, et al., 2007), allt för att 

intervjuarna ska kunna få en så bra bild som möjligt.   

 

3.4 INTERVJUER 

3.4.1  FÖRBEREDANDE INNAN INTERVJUER  
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Innan intervjutillfällena utformades två intervjuguider.  En intervjuguide utformades till 

medarbetare utan chefsposition och den andra utformades till medarbetare med chefsposition. 

Minst två personer av den ena positionen valdes, chef eller medarbetare utan chefposition 

spelade ingen roll. Detta för att en person med en viss position inte ansågs vara tillräckligt för 

att kunna erhålla information om synsättet från den positionen. Två intervjuguider utformades 

på grund av att vissa frågor var tvungna att ställas omvänt. Exempelvis var en fråga till en 

medarbetare ”Hur vill du bli ledd?”. Samma fråga fast till en chef ”Hur leder du?”. I stort sätt 

var det samma frågor som ställdes men blev anpassade efter medarbetarens position.  Båda 

intervjuguiderna översattes till engelska ifall de skulle behövas i Luxemburg.  

Faktorerna som studeras är valda efter teorin. Därifrån har en uppfattning om vilka faktorer 

Handelsbankens organisationskultur innehåller skapats. Det finns ett antal aspekter inom varje 

faktor som det ställdes frågor om. Exempelvis är faktorn arbetssätt uppdelad i aspekterna 

definition av decentraliserade arbetssättet, arbetssättets bidrag till Handelsbankens 

framgång, grundläggande aspekter om Handelsbankens organisationskultur och 

reglernas/planeringens väsentlighet.  Genom att ställa olika frågor kunde en bild av varje 

faktor uppfattas. Faktorerna är kontorets utseendemässiga, arbetssätt, medarbetare, om en 

ledare, kommunikation, kunder, ansvarsfullt företagande och belöningssystem. Faktorn 

medarbetare har fler aspekter än övriga faktorer. Det är medvetet gjort då medarbetarna är en 

stor del av Handelsbankens organisationskultur. Frågor om den fysiska miljön, vilket Schein  

(2010) tar upp i artefakter, fanns inte. Som tidigare nämnts har detta studerats genom 

iakttagelse av kontoren vid intervjutillfällena. Eftersom det är Handelsbanken 

organisationskultur som studeras behövdes fakta om deras organisationskultur inhämtas innan 

intervjufrågorna kunde utformades. Hållbarhetsredovisningen från 2010 användes för att få en 

ytlig bild av hur organisationskulturen i Handelsbanken är. Medvetenheten om att 

Hållbarhetsredovisningen är offentlig och därmed kan verka som marknadsföring fanns. Det 

var inte av intresse för studien att använda information där Handelsbanken beskriver hur bra 

de är som bank. Intresset låg istället i att hitta konkret information om vilket belöningssystem 

som används, hur belöningssystemet är uppbyggt osv.  

Faktorerna, alla utom kontorets utseendemässiga, verkar som rubriker i intervjuguiderna. 

Frågor som rör en faktor står därmed under den faktorns rubrik. Enligt Bryman & Bell (2005) 

skapar detta en viss ordning i intervjuguiden och därmed ordning under intervjutillfällena. 

Även då ordningen på frågorna kunde ändras och följfrågor kunde ställas var det lätt att hitta 

tillbaka i guiden och därmed se vilka frågor som inte hade ställts än. Ordningen i 
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intervjuguiderna var slumpmässigt utformade. Det innebär att faktorerna inte behöver komma 

i en viss ordning då dessa inte är beroende av varandra. Det betyder att förståelse för till 

exempel faktorn medarbetare inte bygger på förståelse för till exempel faktorn 

belöningssystem. Vissa frågor kan uppfattas som underliga men det fanns en baktanke med 

dessa. Detta förklaras med att de har sin utgångspunkt i teorin. Bryman & Bell (2005) och 

Saunders, et al. (2007) skriver att språket som används ska vara enkelt för att respondenterna 

ska förstå. Ett begripligt språk har därmed används och ”ekonomiord” har inte brukats.    

Intervjuguiderna inleddes med bakgrundsfrågor i syfte för att lära känna personen som 

intervjuas lite och för att leda in intervjun. Intervjuerna spelades in för att inget skulle gå om 

miste (Kylén, 2004). Ledande frågor har undvikits då det finns en risk att sådana frågor gör att 

respondenten att svara som denne tror att intervjuarna vill höra (Saunders, et al., 2007).    

3.4.2 INTERVJUGENOMFÖRANDE 

Intervjuerna hölls på ett kontor i Örebro samt på ett kontor i Luxemburg. Rummen där 

intervjuerna hölls var avskilda från resten av personalen på kontoren. Det gjordes för att 

respondenterna skulle kunde prata ostört samt att de inte behövde oroa sig för att någon annan 

från personalen hörde (Bryman & Bell, 2005). Det genomfördes intervjuer med både chefer 

och medarbetare för att kunna få en djupare helhetsbild med syn från olika positioner.  

I Örebro intervjuades fem personer varav två hade chefsposition. I Luxemburg intervjuades 

totalt sex personer varav fyra hade chefsposition. Som tidigare nämnts var det viktigt för 

studien att intervjua personer med olika positioner då detta skapar en bättre uppfattning av 

organisationskulturen på kontoren. Studien strävade efter att erhålla så bra helhetsbilder av 

organisationskulturerna och därmed intervjuades så många som tiden för empiriinsamling 

räckte till. Den engelskspråkiga intervjuguiden behövdes enbart användas en gång i 

Luxemburg. Då det fanns möjlighet till att intervjua medarbetare med svenskt ursprung i 

Luxemburg utnyttjades det till studiens fördel. Fördelen med detta var att svenskarna själva 

kunde dra paralleller mellan Sverige och Luxemburg.  

Varje intervju började med frågan om inspelning av intervjun var tillåten. Samtliga 

respondenter gav tillåtelse till detta.  För att kunna göra en så detajerad analys som möjligt 

menar Bryman & Bell (2005) på att det är vikigt att spela in intervjuer då det medför att inga 

uttryck och viktiga ord som respondenterna använder missas. Frågan om respondenterna ville 

vara anonyma eller om deras namn fick användes i uppsatsen ställdes också innan 
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intervjuerna. Då vissa valde att vara anonyma är en del namn utbytta mot fiktiva namn. Nedan 

följer en presentation av respondenterna som intervjuats.  
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Sverige, Örebro: 

Tabell 1. Respondenter i Sverige. Egen tabell.  

 

Luxemburg, Luxemburg: 

Tabell 2. Respondenter i Luxemburg. Egen tabell.   

 

 

 

 

Namn: 

 

 

Datum: 

 

 

Position: 

 

Varit anställd på 

Handelsbanken 

Sverige sedan: 

 

Intervjun 

varade i: 

Marie Svensson 2012-04-13 Medarbetare 2007 1 h 

Susanne Ekberg 2012-04-13 Medarbetare 1997 1 h 

Torbjörn 

Fredriksson 

2012-04-13 Medarbetare 1983 45 min 

Jonas Persson 2012-04-13 Chef 1989 30 min  

Kenneth Wallin 2012-04-13 Chef 1987 1 h 

 

 

Namn: 

 

 

Datum: 

 

 

Position: 

 

Varit anställd på 

Handelsbanken 

Luxemburg 

sedan: 

 

Intervjun 

varade i: 

Nathalie Breger 2012-04-18 Medarbetare 2008 45 min 

Fredrik Andersson 2012-04-18 Medarbetare 2011 >1 h 

Leif Jonsson 2012-04-17 Chef 2007 3 h 

Jens Fransson 2012-04-18 Chef 2008 >1 h 

Niklas Lannebo 2012-04-18 Chef 2008 >1 h 

Snorre Tysland 2012-04-18 Chef 2008 1 h 30 min 
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3.5 SAMMANSTÄLLNING AV DATA 

Upplägget av empirin är densamma som i intervjuguiderna dvs. det finns flera aspekter under 

varje faktor. Varje faktor inleds med empirisk data från Handelsbankens 

Hållbarhetsredovisning 2010. Den insamlade data fanns efter intervjuerna både i form som 

anteckningar samt som i form av inspelningar. Det första steget var att sammanställa varje 

intervju. Samtliga elva intervjuer, mer än 12 timmars inspelat material, lyssnades igenom och 

tillsammans med anteckningar från varje intervjutillfälle sammanställdes och bildade varje 

persons syn på varje fråga/aspekt. Intervjuerna skrevs inte ner ordagrant utan det väsentliga 

dvs. svaren på frågorna skrevs ner. Samtliga meningar som sades under intervjuerna skrevs 

alltså inte ner då vissa meningar inte hade med studiens innehåll att göra. Meningar som 

exempelvis handlade om dagens väder ansågs inte vara väsentlig information för studien och 

skrevs därför inte ner. Meningar som innehöll för studien väsentlig information skrevs inte 

heller ner ordagrant. Det väsentliga som meningarna innehöll var det som skrevs ner och 

användes i studien. Vidare sammanställdes varje kontor för sig för att kunna jämföra kontoren 

med varandra i ett senare skede. Respondenterna uttryckte sig på olika sätt och med olika ord 

men kunde ändå ha samma syn om en aspekt. Därför spelade inte val av ord någon roll utan 

vad respondenterna ansåg om en viss aspekt var det väsentliga. Då respondenter på samma 

kontor hade olika åsikter skevs detta ner samt hur många som delade eller motsade sig en 

åsikt.     

3.6 ANALYS AV DATA 

Analysen har samma upplägg som både intervjuguiderna och empirin. Alla faktor innehåller 

ett antal aspekter. Dessa aspekter (ex. decentraliserat arbetssätt, grupp- eller enskilt arbete, 

uppfattning av kritik) jämfördes mellan kontoren och analyserades därefter. Empirin 

analyserades och jämfördes med de befintliga teorierna. Analysen om varje aspekt mynnade 

ut i om faktorn har blivit påverkad eller inte av Luxemburgs nationalkultur. 

Samtliga aspekter har inte valts att analysera (ex. grundläggande aspekter) Detta då vissa 

aspekter inte ansågs ha tillräckligt med empiri för att kunna dra slutsatser. En faktor blir inte 

påverkad av detta då ändå finns tillräckligt med aspekter under varje faktor. Där fanns alltså 

fortfarande tillräckligt med aspekter samt information för att kunna dra slutsatser kring varje 

faktor. 
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Modellen som presenterades i den teoretiska referensramen visar faktorerna som undersöks. I 

analysen finns en utvecklad version av modellen då de faktorer som inte påverkas har tagits 

bort.     

3.7 METODKRITIK 

Handelsbankens kontor i Luxemburg arbetar med ”Private banking” samt ”Coprate banking” 

medan kontoret i Sverige arbetar med ”privat marknad” och ”företagsmarknad”. En fundering 

kring detta kan vara att organisationskulturen skiljer sig på kontoren då de har mer förmögna 

privatkunder på kontoret i Luxemburg än på kontoret i Sverige. Företagssidan är likadan på 

båda kontoren men privatsidan skiljer sig något. Skillnaderna på privatsidan anses inte 

påverka studiens tillförlitlighet då det ingår i Handelsbankens organisationskultur att se till 

kunden som individ. Det är även en del av organisationskulturen att bemöta alla kunder så de 

känner sig lika uppskattade.  

Organisationskultur är, vilket har nämnts tidigare, ett svårt ämne att definiera och är därför ett 

svårt ämne att studera. För att få den bästa bilden av en organisationskultur krävs det förutom 

andra personers tolkningar och åsikter även att ”leva” organisationskulturen. Att ”leva” en 

organisationskultur görs bäst på plats genom observation under en längre period. Gideon 

Kunda är en antropolog och han var fysiskt på plats och observerade organisationskultur 

under ett antal år (Kunda, 2006).  Med tiden som fanns till denna studies förfogande var det 

inte möjligt att genomföra observation utan personliga intervjuer gjordes vilket är det 

nästbästa valet av metod. Personlig intervju gav möjlighet till att få en djupare helhetsbild av 

Handelsbankens organisationskultur.   
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4. EMPIRI 

4.1 KONTORS UTSEENDE 

4.1.1 SVERIGE 

Handelsbankens kontor i Örebro ser ut som ett typiskt bankkontor i Sverige. Det första som 

en besökare ser på kontoret är kassan och sittplatser mittemot. Kontoret är helt öppet dvs. det 

har öppen planlösning och medarbetare kan se varandra. En besökare har möjlighet att röra 

sitt fritt i lokalen. Besökaren kan om denne vill, gå fram till medarbetares skrivbord utan att 

behöva passera låsta eller larmade dörrar. Mellan intervjutillfällena hade intervjarna möjlighet 

att röra sig fritt i lokalen utan att bli övervakade av Handelsbankens medarbetare.  

4.1.2 LUXEMBURG 

Kontoret i Luxemburg ligger i en stor byggnad där även andra företag har sina kontor. Det 

första som en besökare möter på kontoret är stängda dörrar. Vid dörrarna finns en ringklocka 

som går till byggnadens reception. Efter att ha blivit insläppt till receptionen får besökaren 

anmäla sig till personen som arbetar i receptionen. Anmälan görs genom att skriva sitt namn, 

namn till den som ska besökas, tid in, tid ut och underskrift på ett anmällningsformulär. 

Därefter får besökaren vänta på att bli hämtad av personen som ska besökas på kontoret. 

Besökaren får inte vistas på ställen på kontoret där datorer finns och där personalen sitter och 

arbetar. Kontoret har en separat våning med besöks/konferansrum där besökaren får vistas 

tillsammans med  medarbetare från banken. För att komma till dessa rum måste ett antal låsta 

dörrar passeras tillsammans med en av bankens medarbetare. Besökaren har inte möjlighet att 

röra sig fritt då det finns dörrar med lås överallt. Även om toalett ska nyttjas måste en av 

Handelsbankens medarbetare följa med för att öppna denna dörr med hjälp av en kod.     

   4.2 ARBETSSÄTT  

4.2.1 HANDELSBANKENS ARBETSSÄTT  

I Handelsbankens hållbarhetsredovisning (2010) framgår det att bankens arbetssätt är starkt 

decentraliserat vilket innebär att alla affärsbeslut fattas på det lokala bankkontoret. 

Arbetssättet innebär att det lokala bankkontoret ansvarar för enskilda kunder som finns i deras 

område. Med detta menas att fokus ligger på bemötande av individen lokalt och inte från 
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bankens centrala avdelning i landet. Medarbetare på det lokala bankkontoret anses ha bäst 

kännedom om den lokala marknaden och vad som efterfrågas där. Grunden för starkt 

decentraliserade arbetssättet ligger i tron på den enskilda individen, dess vilja att alltid göra 

sitt bästa samt förmågan att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Arbetssättet bidrar till en 

organisation med delaktiga och glada medarbetare. 

4.2.2 SVERIGE  

Medarbetarna på kontoret i Örebro definierar det decentraliserade arbetssättet som att beslut 

på banken kan tas på lokalnivå vilket underlättar den beslutsfattande processen och leder till 

att beslut kan tas snabbt. Medarbetarna utan chefsposition får frihet att själva ta beslut utan att 

först behöva kontakta och rådfråga sin chef. Kunden har därmed direkt kontakt med en 

medarbetare som kan ge råd samt kan ta beslut. En av medarbetarna på Handelsbanken i 

Örebro påpekar även att arbetssättet är en konkurrensfördel eftersom detta bidrar till 

förtroende med kunden.  Att kundens kontaktperson kan ta beslut är viktigt eftersom kunderna 

kan tycka att det är besvärligt om beslut angående deras pengar ska tas från en annan ort 

exempelvis Stockholm. 

Det decentraliserade arbetssättet anser medarbetarna har bidragit till Handelsbankens 

framgång då beslut kan tas lokalt där bäst kännedom om området finns. Detta leder till att 

medarbetarna kan ta rätt beslut vid rätt tillfälle samt att de kommer kunden närmare på grund 

av snabba beslutsvägar. Medarbetarna utan chefsposition känner att det är roligare att arbeta 

om de får ta beslut själva och att de blir medvetna om att de bidrar till organisationens 

framgång. Aspekter som medarbetarna förknippar med Handelsbankens organisationskultur är 

decentralisering, kostnadseffektivitet, långsiktiga relationer, stor beslutandefrihet, lokalt 

arbete och platt organisation. På Handelsbanken i Örebro är regler viktiga att följa. Det finns 

regler på kontoret som verkar som ett ramverk och dessa är viktiga att följa då en bank bygger 

på ordning och reda. Det finns dock inga detaljstyrda regler utan varje medarbetare får 

utrymme att tänka och besluta själv.  

4.2.3 LUXEMBURG 

Det decentraliserade arbetssättet som Handelsbanken har definieras av medarbetarna som att 

det finns stor frihet att bestämma och besluta själva, beslut fattas lokalt och det endast finns få 

beslutsnivåer. Medarbetare utan chefsposition kan ta direkt kontakt, kommunicera öppet och 

även småprata med sin chef. Det decentraliserade arbetssättet har bidragit till stor del till 
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Handelsbankens framgång enligt medarbetarna. Vid beslutstagande behöver inte 

medarbetarna utan chefsposition rådfråga sin chef utan har befogenhet att själva ta beslut. 

Medarbetarna utan chefposition får ansvar och därigenom känner de sig delaktiga vilket leder 

till att ett bättre jobb utförs. Arbetssättet gör det möjligt för en medarbetare att ge snabba svar 

och beslut till kunden då den medarbetare som har kontakt med kunden även kan fatta beslut. 

Kunden är medveten om detta och behöver oftast bara ha kontakt med en medarbetare vilket 

leder till att en nära relation utvecklas mellan parterna. Relationen anser en av medarbetarna 

gör det svårare för kunden att byta bank för då måste också relationen som har växt fram 

brytas.  

Grundläggande aspekter om Handelsbankens organisationskultur är enligt medarbetarna 

kostnadskontroll, goda uppföljningsverktyg, decentralisering och få beslutsnivåer. En av 

medarbetarna berättar två ytterligare aspekter vilka är att Handelsbanken inte arbetar med 

volymförsäljning och att nära relation till kunden är viktig och därför finns det ingen 

centralväxel utan kontakt tas direkt med kontoret i fråga. Handelsbanken i Luxemburg har 

ingen strikt planering på arbetsplatsen utan medarbetarna får bestämma och planera själva 

utifrån några grundläggande regler. Kontoret måste anpassa sig efter regler i form av 

lagstiftning, kulturfrågor, lokalinstruktioner mm. Det finns många regler inom banksektorn i 

Luxemburg och dessa måste följas. Ordning och reda är också viktigt på kontoret. Hälften av 

medarbetarna berättar att lokala banker har mer strikta regler och planeringar. Det finns ingen 

utformad budget utan planering görs med hjälp av Handelsbankens Verksamhetsplanering 

vilken inte är detaljstyrd. Det anses av en av medarbetarna att Verksamhetsplaneringen är 

viktigare att göra i Luxemburg än i Sverige. En annan medarbetare nämner att en anställd i 

Luxemburg räknar med att bli mer kontrollerad eftersom detta förekommer mer i den 

nationalkulturen.  

4.3. MEDARBETARE 

4.3.1 MEDARBETARE I HANDELSBANKEN  

Handelsbanken har enligt Hållbarhetsredovisningen (2010) ca 11 000 medarbetare och verkar 

i 22 länder. Medarbetarna arbetar gemensamt för att sätta kunden i centrum. Genom att vara 

delaktiga i bankens utveckling samt genom att dela med sig av sin kompetens görs detta inom 

banken. Medarbetare ansvarar själva för att utveckla sin kompetens genom att ta egna 

initiativ, ha viljan att lära sig och på sådana sätt öka deras professionalism. Banken har 
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utvecklat en Verksamhetsplanering som även kallas för Hjulet. Detta för att stödja sina 

medarbetare och bevisa deras delaktighet i organisationen. En medarbetare och den närmsta 

chefen har ett gemensamt utvecklingssamtal där båda sätter upp en individuell arbetsplan för 

medarbetaren.   

För att Handelsbanken ska kunna behålla sin organisationskultur bland sina medarbetare sker 

de flesta rekryteringar internt inom organisationen (Handelsbankens hållbarhetsredovisning, 

2010). En av de viktigaste aspekterna i Handelsbankens organisationskultur är tillit och 

respekt för den enskilde individen. Detta har bland annat väckt frågan om jämställdhet dvs. att 

det ska finnas lika förutsättningar för både män och kvinnor vad det gäller utveckling på 

arbetsplatsen. En viktig del i jämställdhetsarbetet är att öka medvetenheten bland medarbetare 

om att de sociala och kulturella normerna som påverkar vardagen. Det är viktigt på 

Handelsbanken att det tas hänsyn till medarbetares hälsa. De ska må bra, kunna utvecklas och 

fungera optimalt. Anställda på Handelsbanken har ansvar för att skapa en trygg arbetsplats 

genom att bidra med tydlig och ärlig kommunikation, rätt kompetens för att bland annat 

kunna lösa uppgifter, hantera olika situationer på arbetsplatsen, skapa balans i livet, känna sig 

stolta, vara pålitliga och respektfulla.  

4.3.2 SVERIGE  

Medarbetarna berättar att en duktig medarbetare på Handelsbanken ska vara ordningsam, 

pålitlig, initiativrik, öppen, ansvarsfull och hjälpsam. En medarbetare ska kunna sätta kunden 

i fokus, tycka om ekonomi, ha affärssinne, ha socialkompetens, ha glimten i ögat och kunna 

arbeta i team. Tålamod hos en medarbetare är viktigt eftersom den egenskapen krävs i 

beslutsfattandet. Tålamod behövs även i bemötandet av olika kunder för att kunna bygga 

långsiktiga relationer.   

Enligt medarbetarna på kontoret finns det inga formella regler om vilken klädsel som ska 

bäras på arbetet.  Medarbetarnas klädsel påverkas av vad kunder förväntar sig. Äldre kunder 

förväntar sig exempelvis en strikt och typisk ”bankmansklädsel” det vill säga att alltid skjorta 

och ibland även kavaj och slips och då anpassar sig medarbetare efter detta. Ett uttryck som 

ofta uppkommer under intervjuerna är att klädsel på arbetsplatsen ska vara ”hel och ren”. En 

informell regel är att medarbetare inte ska ha jeans eller t-shirt eftersom denna klädsel anses 

vara opassande på en bank. Under samtliga intervjuer uppkommer det att kvinnorna har fler 

valmöjligheter vad det gäller klädsel eftersom de kan välja mellan klänning, tunika, skjorta 

osv. Medarbetarna är viktiga i Handelsbankens organisationskultur. Det ska medarbetarna 
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vara medvetna om och cheferna ska påvisa detta på olika sätt. Under intervjuerna uppkommer 

det att medarbetarna får beröm efter att ha presterat bra för att kunna känna sig uppskattade. 

Enligt cheferna sätter de tillsammans med medarbetare ihop en handlings- och 

uppföljningsplan för att på så sätt visa att medarbetarna är viktiga. Under intervjuer påpekar 

samtliga medarbetare att positiv feedback är mycket viktigt och kan aldrig bli överflödig.  

Delaktighet och närvarande av medarbetarna utan chefspositions vid möten är av betydelse 

men i vilken utsträckning varierar beroende på mötets storlek. Vid små möten är fler 

medarbetare utan chefsposition delaktiga och vågar uttrycka sin åsikt och därmed skapas det 

utrymme för diskussion. Delaktighet hos medarbetarna utan chefsposition är begränsad vid 

större möte. Formen på större möte är ofta informativ då kontorschefen står och pratar. En 

medarbetare nämner att ett sådant möte liknar en föreläsning på universitet. Punktlighet vid 

interna möten och möte med kunder är någonting som uppskattas enligt medarbetarna på 

grund av att det handlar om respekt för andras tid. På kontoret poängteras fortfarande vikten 

av att vara i tid vilket en av medarbetarna säger att det kan bero på att problem med 

punktlighet fortfarande finns. Komma för tidigt till ett möte kan uppfattas på ett negativt sätt 

enligt medarbetarna och som att en medarbetare inte har tillräckligt mycket att göra och 

därmed uppfattas som lat. 

Medarbetarna på kontoret är inte formella gentemot varandra. De tilltalar varandra på samma 

sätt som de gör utanför kontoret det vill säga att en ”Ni” form inte förekommer. Språket 

anpassas dock beroende på vilken kund som bemöts. ”Ni” form förekommer inte heller med 

kunder men ett artigare språk används framförallt i bemötandet med äldre kunder. Samliga 

medarbetare på kontoret genomför arbetet mest enskilt och inte i grupp. Resultatet av det 

genomförda arbetet mäts på gruppnivå men själva arbetet genomförs fortfarande individuellt. 

Enligt tre medarbetare tillkommer respekt till en viss del beroende på vilken position eller 

befattning en person har på kontoret. Under intervjuerna framkommer det att en chef 

automatiskt får mer respekt. Respekt tillkommer dock inte enbart på grund av positionen utan 

har även att göra med chefens personlighet och kunskapsnivå. De två andra medarbetarna 

tyckte att personligheten hos chefen styr hur mycket respekt chefen får.  En medarbetare anser 

även att respekt är något som tillkommer med den rollen som en medarbetare för tillfället har. 

En medarbetare, med eller utan chefsposition, som leder ett projekt får mer respekt vid det 

tillfället.  
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Sjukfrånvaro bland medarbetarna på kontoret anses inte vara något märkvärdigt. 

Medarbetarna anser att det är godkänt att stanna hemma från jobbet vid sjukdom. 

Föräldraledighet är jämställt bland medarbetarna på kontoret. Det tas ut lika mycket av män 

som av kvinnor men tidlängden skiljer sig fortfarande åt. Kvinnor är hemma en längre period 

än vad männen är. Konflikter som uppstår mellan medarbetare utan chefposition och en chef 

reds upp i ett tidigt skede. Det är vikigt att chefen är lyhörd och vid konflikt ska medarbetaren 

utan chefsposition bjudas in till chefens kontor så fort som möjligt. Om konfliken istället 

uppstår mellan två medarbetare utan chefsposition tas problemet upp med de berörda och 

även där löses det så fort som möjligt.  Medarbetarna anser att karriär inte är mer vikigt för 

kvinnor än för män. Det har istället med vilken personlighet som personen i fråga har och inte 

kön. En medarbetare anser dock att karriär är mer vikigt för män då fler män innehar en sådan 

instinkt. Enligt en annan medarbetare uppmuntras kvinnorna på Handelsbanken att inta 

chefpositioner.  

Det förekommer variation gällande personliga relationer bland medarbetarna på arbetsplatsen. 

Två medarbetare definierar det som en personlig relation när de umgås med andra anställda 

utanför kontoret. Det framkommer av två andra medarbetare att de inte har personliga 

relationer med medarbetare som de umgås med utanför arbetet. Den siste medarbetaren säger 

att på arbetsplatsen förekommer både personliga och icke personliga relationer. Kritik på 

arbetsplatsen uppfattas av medarbetarna som positiv så länge den är konstruktiv. Konstruktiv 

kritik gör att medarbetare får chansen att rätta till felet och lära sig av det till nästa gång.   

4.3.3 LUXEMBURG  

En duktig medarbetare ska enligt medarbetarna på kontoret i Luxemburg vara lyhörd 

gentemot kunden, serviceinriktad, affärsmässig, kostnadsmedveten och punktlig.  

Medarbetare ska kunna arbeta i grupp, kunna utveckla goda relationer med sina kollegor, våga 

ta eget initiativ, våga ta egna beslut samt ha viljan att driva framåt. En medarbetare ska även 

vara utåtvänd det vill säga ha socialkompetens, glad, hjälpsam, välutbildad, noggrann och 

stresstålig. Att bemöta kunder med olika personligheter är också något en medarbetare ska 

kunna hantera. En roll ska inte spelas på arbetsplatsen av en medarbetare för att komma 

vidare i sin karriär, utan detta kommer erbjudas när det är rätt tid.  Medarbetarna på 

Handelsbanken i Luxemburg anser att det ibland är viktigt att ha tålamod. Om tålamod behövs 

beror på situationen. Men tålamod anses inte vara en av de viktigaste egenskaperna som en 
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medarbetare ska ha. Enligt en medarbetare har svenskar mer tålamod än övriga nationaliteter 

på arbetsplatsen. 

På kontoret finns det ingen klädpolicy men det finns en uppfattning om vad som är lämpligt 

och mindre lämpligt gällande klädsel på arbetsplatsen. Medarbetarna anser att t-shirt, 

pikétröja eller jeans inte passar på arbetsplatsen. En vardaglig klädsel är skjorta, slips och 

finbyxor. Beroende på vilken kund som ska bemötas anpassas klädseln. Vid första 

bemötandet av en kund ska klädsel vara prydlig med kavaj, skjorta, slips och finbyxor. Efter 

en tid kan medarbetare själva avgöra vad kundens förväntningar är på klädseln och därmed 

anpassa sig efter dessa. På kontoret finns det något som heter ” Leisure Friday” vilket innebär 

att medarbetarna får klä sig mer avslappnat på fredagar och inte lika formellt som på övriga 

arbetsdagar. Medarbetarna utan chefsposition känner sig viktiga på kontoret då cheferna ger 

uppmuntran och visar att de har förtroende gentemot dem genom övergivandet av ansvar och 

uppgifter. Fyra medarbetare anser att det decentraliserade arbetssättet ger individen friheten 

att själv få ta beslut vilket påvisar att de är viktiga. En av medarbetarna påpekar att beslut 

tagna av medarbetare utan chefsposition inte kontrolleras i efterhand på detaljnivå utan som 

tidigare nämnts litas det på medarbetarnas beslutsförmåga. Belöningssystemet bevisar också 

att medarbetarna uppskattas.  

På kontoret hålls det större och mindre möten. Medarbetarna beskriver att under möten av 

större karaktär förmedlas information ut och det är då ett fåtal personer som pratar och håller i 

mötet. Vid mindre möten försöker cheferna få medarbetarna utan chefsposition att känna sig 

delaktiga bland annat genom att ge ut uppdrag till olika medarbetare vilket då blir deras 

ansvar att informera de resterande medarbetarna om. Det anses av en medarbetare att mötena 

är präglade av svensk kultur då det finns lite konfrontationer och det tar längre tid för komma 

fram till ett beslut. Punktlighet är mycket viktigt på kontoret enligt medarbetarna, men synen 

på vad punktlighet innebär är olika för olika nationaliteter. Medarbetarna anser att punklighet 

för svenskar innebär att det visas respekt för en annan person. Svenskar kan bli irriterade på 

personer från andra nationer då de uppfattar punklighet på ett annat sätt. En medarbetare 

berättar att i Luxemburg uppfattas inte en försening på 15 minuter som något märkvärdigt. Att 

komma för tidigt till ett möte uppfattas inte som något problem enligt samtliga medarbetare.  

Medarbetarna på kontoret är inte formella mot varandra. Två medarbetare nämner att 

Luxemburg är ett formellt land men på arbetsplatsen gäller svenska regler med en viss lokal 

anpassning. Detta är något som behöver poängteras starkt för visa nationaliteter då det i deras 
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språk ofta används formell form och därmed ordet ”ni”. En medarbetare säger att arbetet sker 

mer i grupp. Tre andra medarbetare arbetar mer enskilt. De resterande två medarbetarna 

nämner att arbetet sker lika mycket enskilt som i grupp. Respekt ges mer, enligt samtliga 

medarbetare, till en person med högre position. En medarbetare nämner också att det inte är 

på grund av chefens personlighet som chefen får respekt utan det är på grund av själva 

positionen. Två medarbetare anser att positionen har större betydelse i Luxemburg än i 

Sverige detta då människor i landet allmänt har större respekt för en chef.  När det kommer 

till sjukfrånvaro är kostnaderna väldigt centrala och medarbetare är väl medvetna om detta. 

Medarbetare tänker också på sina kollegor och att de måste göra deras jobb om de är borta. En 

medarbetare påpekar att i Sverige kan en chef ringa till personen som är sjuk och fråga hur 

denne mår medan i Luxemburg är detta förbjudet då det anses vara en integritetsfråga.  

Föräldraledighet på arbetsplatsen innebär enligt samtliga medarbetare att kvinnan stannar 

hemma och tar hand om barnen.  I ett katolskt land som Luxemburg bygger mycket på de 

gamla värderingarna som säger att det är kvinnans ansvar att ta hand om barnen. 

Handelsbanken arbetar för att ändra på denna syn och försöker sätta press på männen så att 

även de ska ta ut föräldraledighet.  

Konflikter som uppstår mellan de anställda utan chefsposition och chefen försöker chefen lösa 

på en gång. Det händer att chefen går till den anställde men även tvärtom. En konflikt som 

uppstår mellan två anställda utan chefsposition löses ofta genom möte med chefen. Om en 

konflikt uppstår mellan två anställda utan chefsposition varav en är svensk och en 

luxemburgare skulle det förmodligen bli så att luxemburgaren visar att han/hon blir arg och 

skriker medan den svenske skulle gå till chefen och försöka få hjälp. Karriären på 

arbetsplatsen är lika viktig för både män och kvinnor. Den beror på personligheten och inte på 

könet. Enligt en medarbetare är Luxemburg som land inte det bästa exemplet på ett  jämställt 

land. Bland de lokalt anställda är det definitivt fler män som är karriärinriktade. Det är vanligt 

att medarbetare på kontoret i Luxemburg umgås och har vänskapsrelationer. Viktigt för 

medarbetarna, framförallt för de svenska, är att ha gemensamma aktiviteter men 

vänskapsrelationer förekommer även bland alla nationer på arbetsplatsen. Samtliga 

medarbetare anser att kritik är positiv så länge den är konstruktiv. Konstruktiv kritik tar 

medarbetarna till sig. Enligt en medarbetare förkommer det dock för lite kritik. En annan 

medarbetare påpekar att människan är ett klokt djur som ständigt vill förbättra sig och vill lära 

av sina misstag. Två medarbetare tar kritik personligt då de är medvetna om att de kunde ha 

prestera bättre.  
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4.4 OM EN LEDARE 

4.4.1 SVERIGE 

Enligt medarbetarna ska en bra arbetsgivare/ ledare leda genom att: vara engagerad, tydlig, 

lyhörd, bestämd, kommunikativ, men ska även förstå olika personligheter i gruppen. En bra 

ledare ska kunna ge både positiv och negativ kritik och ska inte särbehandla medarbetare. Att 

kunna ge över uppgifter till medarbetare, lita på sina medarbetare, peka ut vägen och kunna 

motivera dem är bland de viktigaste egenskaperna som en bra ledare ska ha enligt samtliga 

medarbetare.  

4.4.2 LUXEMBURG  

En bra arbetsgivare/ ledare ska kunna tänka långsiktigt, inte låta sig påverkas av trender på 

marknaden, kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter, ha öppen attityd mot alla nationer. En 

ledare som arbetar i Luxemburg och ska kunna förmedla den svenska kulturen. På banken 

arbetas det för att behålla den svenska kulturen. IDP är ett program för anställda som inte är 

svenskar. I detta program får de utländska medborgarna åka till Stockholm och lära sig om 

den svenska organisationskulturen. En bra ledare ska vara tydlig i sin kommunikation med 

sina medarbetare och ge uppmuntran men även kritik när detta behövs. Ledaren ska även 

behandla alla lika, ha viljan att lära ut och dela med sig sin kunskap. En ledare ska inte vara 

rädd att de anställda konkurrerar om hans/hennes jobb och inte heller vara rädd att göra 

misstag.  

4.5 KOMMUNIKATION 

4.5.1 KOMMUNIKATION INOM HANDELSBANKEN 

Kommunikationen bland de anställda på arbetsplatsen ska vara öppen, ärlig och tydlig. Den 

ska även kunna överföras till kommunikation med kunderna. Bankens kundinformation ska 

förmedlas på ett tydligt, sakligt och lättförståeligt sätt. Informationen ska även vara 

lättillgänglig när en kund behöver hjälp eller råd med sina placeringar.  Medarbetare ska se till 

att ge rätt råd till rätt person och på så sätt ska personens behov uppfyllas. Banken har enkla 

elektroniska tjänster på internet samt öppet dygnet runt med personlig service på telefon. Det 

är mycket viktigt att kunna hantera synpunkter och kundklagomål från kunder eftersom dessa 

ses som ett steg i rätt riktning gällande bankens utveckling.  
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4.5.2 SVERIGE 

Kommunikation på kontoret går till på olika sätt, bland annat genom att prata öppet, använda 

telefon, via mejl och ett speciellt chatt program. Vid gruppmöten informerar chefen 

medarbetarna om vad som händer och skickar sedan en sammanfattning via mejl. Cheferna 

försöker använda sig av muntlig kommunikation så mycket som möjligt. För att kunna få sina 

medarbetare att lyssna på dem försöker cheferna hålla intressanta möten och på detta sätt få 

alla att vara delaktiga samt att föra resonemang och förklara hur och varför. En medarbetare 

berättar att uppmärksamheten av cheferna kan vinnas genom att prata. Ytterligare en 

medarbetare på kontoret anser att den som pratar får uppmärksamhet då de övriga 

medarbetare litar på att den som tar sig ordet har något viktigt att säga. På arbetsplatsen anser 

medarbetarna att det finns utrymme för att kunna utrycka sig och säga vad de tycker. En 

medarbetare säger att även chefer vill ha uppmärksamhet och att en medarbetare kan gå till 

chefen för att framföra konstruktiv kritik eftersom deras chef uppfattar den som mycket 

positiv.  

Vid kommunikation föredras det enligt samtliga medarbetare att få prata till punkt och inte bli 

avbruten. En chef anser dock att om en person har något viktigt att komma med så uppfattas 

det inte negativt att bli avbruten eftersom medarbetarnas åsikter är värdefulla. Hur en man 

respektive en kvinna beter sig på arbetsplatsen bland samtliga anställda är inte könsrelaterat. 

Kvinnor är inte mer blygsamma på arbetsplatsen och männen är inte tuffare. Det är inget av 

könen som syns eller hörs mer, utan detta har med själva personligheten att göra. I intervjun 

kommer det upp att det generellt på kontoret inte kan ses skillnader på beteende mellan 

könen. Två medarbetare nämner dock att det kan vara så att kvinnor på bankens privatsida är 

mer blygsamma.  

4.5.3 LUXEMBURG 

Kommunikation på arbetsplatsen går till på olika sätt. Det mest förekommande är att prata 

muntlig, genom telefon, via e-mejl och chattprogram. En chef påpekar att det är viktigt att 

författa sig tydligt och kort. Vid personliga möten, både stora och små, används 

kommunikation av chefen på individnivå. En chef anser att det är av betydelse att kunna skilja 

på personen och ämnet det vill säga att hålla sig till ämnet som diskuteras och inte själva 

personen.  Det framkommer att vid kommunikation mellan en chef och medarbetare ska 

intresset för sina kollegor visas och chefen ska bjuda på sig själv. Att bli avbruten kan 

uppfattas som irriterande. En medarbetare anser dock att det är skillnad på om personen som 
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avbryter har något klokt förslag att komma med. På arbetsplatsen i Luxemburg är det vanligt 

att medarbetarna avbryter varandra och fortsätter att prata i form av någon diskussion. 

Människor i Luxemburg föredrar att prata till punkt men inte i lika stor utsträckning som i 

Sverige. Att bli avbruten på en svensk arbetsplats kan uppfattas som mycket konstigt och att 

avbryta någon bör undvikas, anser medarbetarna.   

Kroppsspråket används mer på banken i Luxemburg än vad det görs i Sverige. Det är mer 

rörligt och synligt på kontoret i Luxemburg och förmedlas på ett annat sätt. Detta är viktigt att 

tänka på, exempelvis kan fransmän stå mycket närmare när de pratar vilket kan uppfattas som 

obehagligt av skandinaver. Tonläget i ett samtal skiljer sig mellan olika nationaliteter på 

arbetsplatsen. Det framkommer att andra nationaliteter än svenskar pratar högre och hörs mer. 

Medarbetare som tillhör andra nationaliteter kan visa sin ilska genom att skrika. Svenskarna 

höjer inte sin röst, inte ens när de blir arga. Det är inte svenskt att skrika och prata högt 

berättar en av cheferna. Det är viktigt i en konversation med medarbetare att vara god 

lyssnare. Enligt medarbetarna är detta är en stor del av Handelsbankens organisationskultur. 

När en medarbetare pratar vill denne att andra medarbetare ska lyssna på det som framförs för 

det handlar om respekt.  

Ett manligt och kvinnligt beteende skiljs åt på arbetsplatsen i Luxemburg. Män framstår som 

tuffare och tar för sig mer än vad kvinnor gör. Det är dock skillnad på senare år jämfört med 

förut. Kvinnor har med åren blivit mer utåtvända och vågar ta för sig mer. Det är mer 

hierarkiskt på arbetsplatsen i Luxemburg och kvinnorna är mer blyga. Under intervjun 

framkommer det även att svenska män kan uppfattas som mindre tuffa jämfört med andra 

nationaliteter på arbetsplatsen. Svenska män hävdar sig inte så mycket som män som tillhör 

andra nationaliteter.  

4.6 KUNDER 

4.6.1 HANDELSBANKENS KUNDER  

En av Handelsbankens grundstenar är att uppnå långsiktiga relationer med deras kunder. Det 

görs bland annat genom att alltid sätta kunden i centrum och försöka uppfylla kundens behov 

och inte sälja enskilda produkter och tjänster som kunden inte har användning för. 

Handelsbanken har enligt SKI (Svenskt Kvalitets Index) sedan år 1989 haft de mest nöjda 

kunderna jämfört med deras konkurrenter. Detta gäller både privat- och företagskunder. 
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Kundnöjdhet som ligger på första plats är ett bevis på ett långsiktigt och medvetet arbete lönar 

sig. Arbetet innebär att finnas tillgänglig för kunden när hjälp behövs. 

4.6.2 SVERIGE 

Det är viktigt enligt medarbetarna på kontoret att lyssna på kunderna, ge kunderna ett vänligt 

bemötande, se kunderna samt behandla kunderna med respekt. Det handlar om att lära känna 

kunderna för att få reda på deras behov. Kunderna bemöts på ett likartat sätt enligt 

medarbetarna men dock påpekar två medarbetare att det görs prioriteringar beroende på hur 

mycket den enskilda kunden bidrar till bankens lönsamhet. Vid bemötandet av kunder är det 

viktigt att ge rätt råd till rätt person det vill säga att bemöta de på individnivå, att försöka lära 

känna kunden, inte endast sälja produkter och ”tala till bönder på bönders vis”. Kunden i 

centrum innebär för medarbetarna på kontoret att de lär känna kunden så att ge rätt råd ska 

ges. Medarbetarna försöker att förstå kunderna och därefter hitta individuella lösningar. 

Löpande dialog med kunderna innebär för medarbetarna att kontakt med en del kunder sker 

oftare än med andra kunder. Om personkemin stämmer mellan medarbetare och kund så sker 

kommunikationen oftare. Vissa kunder vill ha kontakt oftare och vissa vill ha mer sällan, det 

gäller att respektera detta. En av medarbetarna säger att kunderna ska känna förtroende för sin 

rådgivare på banken. Förtroende är ett viktigt ord för medarbetarna då det bidrar till 

långsiktiga relationer. Banken är intresserad av affären och det är därför viktigt att kunden får 

bra förslag och att de hålls uppdaterade. Huvudsaken är att kunden blir nöjd det vill säga att 

dennes behov bemöts. Medarbetarna antecknar små detaljer för att får kunderna att känna sig 

igenkända.  

Det anses inte trovärdigt att en ny utländsk bank skulle inta den svenska marknaden. 

Människor i Sverige är inte så positiva till sådant som inte känts till sedan tidigare. Förtroende 

är en vikig aspekt inom banksektorn i Sverige och kunderna måste känna detta till sin bank 

och det skulle därmed bli svårt för en ny okänd och utländsk bank att etablera sig på den 

svenska marknaden. Svenskar är försiktiga och tänker långsiktigt vid val av bank.  

4.6.3 LUXEMBURG 

Kunder ska känna att de blir bra behandlade och det görs genom att medarbetarna på kontoret 

i Luxemburg tar reda på vad kunden vill. Medarbetarna försöker prata med kunderna på deras 

egna språk och tar hänsyn till varje individ och dennes önskningar. Tre medarbetare berättade 

att det inte går att behandla alla kunder på samma sätt. En kund som är mer förmögen får mer 
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resurser än en med mindre pengar på kontot. Dagar då det är extra stressigt prioriteras kunder 

som är viktigast för banken, där banken kan tjäna mest pengar. Medarbetarna sa även att 

generellt får alla kunder samma bemötande och att de strävar efter att kunderna ska känna att 

de får en korrekt behandling. Hänsyn i bemötandet av kunder görs först och främst enligt en 

medarbetare genom att kommunicera på kundens modersmål om detta är möjligt. Samtliga 

medarbetare anser genom att tillfredsställa kundens behov visas även hänsyn. De måste gå ner 

på individnivå och se efter vad kunden vill, hur mycket kunskap har kunden sedan tidigare, 

vilka behov kunden har, vilken risk kunden är villig att ta och när kommer kunden behöva 

sina pengar. I bemötande med kunden presenteras banken och vad banken står för. Detta görs 

för att de vill framstå som seriösa och professionella. 

Medarbetarna på kontoret anser att genom att lyssna på kunderna visas att kunderna är det 

centrala. Kunderna ska vara nöjda och glada och det är deras önskemål som bestämmer, inte 

medarbetarnas. En av medarbetarna berättar att de inte försöker sälja produkter som inte 

passar till kundens behov. Kunder kan ringa in till kontoret och kan prata på deras modersmål 

vilket också visar på att kunder sätts i centrum enligt en annan medarbetare. En annan 

medarbetare nämner att även ur ett konkurrensperspektiv måste kunden sättas i centrum då 

produkterna de erbjuder ser nästan likadana ut på alla banker. Personlig och regelbunden 

kontakt gör att kunden känner sig uppskattad och det skapas då en personlig relation till 

banken som är svår att bryta.  Punklighet uppfattas av medarbetarna som viktigare i 

kundsammanhang än vid möte med kollegor. En medarbetare nämner att det finns en 

annorlunda syn på punklighet och dess innebörd i Luxemburg. Medarbetarna håller hårt på 

punkligheten även då kunderna inte gör det.  

Medarbetarna går ner på individnivå för att se hur kunden vill ha sin löpande dialog. Vissa 

kunder vill ha dagligkontakt medans andra föredrar att ha kontakt mer sällan. Sättet kunden 

vill kommunicera på är viktigt att ta hänsyn till. En medarbetare nämner att vissa kunder 

föredrar telefonsamtal medans andra kunder föredrar mejlkontakt. Enligt medarbetarna 

uppnås långsiktiga relationer genom kommunikation som inte endast handlar om 

affärsrelaterade intressen utan även om personliga intressen. Medarbetarna ska alltid vara 

ärliga mot kunderna och ska inte ta beslut som endast gynnar på kort sikt. Förtroende är en 

mycket viktigt aspekt i skapandet av långsiktiga relationer enligt samtliga medarbetare. 
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I Luxemburg är det inga problem för en utländsk bank att etablera sig eftersom det redan är 

vanligt med utländska banker i landet. Många av invånarna är själva utlänningar så det finns 

inte en negativ syn på att vara från en annan nationalitet.  

4.7 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 

4.7.1 ANSVAR INOM HANDELSBANKEN 

Ansvarsfullt företagande är en mycket viktig del av Handelsbankens organisations kultur. 

Banken har större geografisk spridning jämfört med andra aktörer på marknaden. Tanken med 

detta är att finnas nära och lättillgängliga för sina kunder och på detta sätt kunna bidra till 

samhället. Att arbeta på ett ansvarsfullt sätt innebär för Handelsbanken bland annat att 

medarbetare alltid ska utgå från bankens regler och lagstiftning. Oansvarig kredit rådgivning 

skadar inte enbart kunden utan även samhället i övrigt. Därför är det särskilt viktigt att ta 

hänsyn till dessa i frågor om investeringar. Ansvarsfull kreditgivning innebär att kunder som 

söker lån och ska ha de rätta förutsättningarna för att klara av att betala tillbaka det.  

4.7.2 SVERIGE 

Ansvarsfullt arbete innebär att det fattas beslut som banken kan stå för. Vid kreditgivning så 

måste motivet avslöjas och vissa kunder måste nekas. Ansvarstagande innebär enligt 

medarbetarna att vara mån om kunden och se till att denne får så bra villkor som möjligt. 

Medarbetarna har ett stort ansvar med tanke på placeringar och risker ska anpassas efter varje 

kunden så att denne mår bra efteråt. Två exempel på ansvar på kontoret är att alla regler följs 

och att kontanter tas bort från kontoret för att undvika rån. På kontoret trycks inte bara 

produkter ut och medarbetarna har ingen provisionsbaserad lön vilka är andra exempel på hur 

medarbetarna tar ansvar för kunden. Vid utlåning av pengar till kunder är det viktigt att ta 

hänsyn till kundens återbetalningsförmåga. Detta är viktigare än kundens säkerhet. Kunden 

ska inte behöva sälja sina tillgångar för att kunna betala tillbaka lånet. Kunderna blir lärda att 

spara pengar och inte låna så fort det händer något. Det är viktigt att känna personen bakom 

det vill säga att få förtroende för kunden. Siffrorna måste analyseras noga, men kreditgivare 

måste även lita på sin magkänsla vad det gäller kunden.  

I den mån det går görs investeringar i miljövänligare alternativ. Kontoret använder mycket 

papper och skriver därför ut dubbelsidigt till fördel för miljön. Det finns även tanke på att 

försöka minska pappersförbrukningen. Ingen uttalad miljöpolitik finns uttalad på kontoret 
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men miljön tas i åtanke. Om medarbetarna ska åka långt väljs tåg för det är ett miljövänligare 

färdsätt. Källsortering finns även på arbetsplatsen. Vid val av leverantör tas inte alltid det 

billigaste alternativet, utan kontoret försöker att gynna deras egna kunder i första hand.   

4.7.3 LUXEMBURG 

Genom att inte lova för mycket och genom att ge rätt rådgivning vid rätt tillfälle arbetar 

medarbetarna på kontoret på ett ansvarsfullt sätt. Ansvar visas även genom att ha respekt för 

kunderna, deras pengar och genom att lyssna på dem. Att följa och respektera lagar är också 

en syn på hur kontoret arbetar ansvarsfullt. Det absolut viktigaste vid utlåning av pengar är 

återbetalningsförmågan. I Luxemburg kostar källsorteringen pengar om den inte görs korrekt. 

Det används mycket mer bilar i Luxemburg än i Sverige. De är mer beroende av bilar i 

Luxemburg då cykelvägarna är i dåligt stick och därför cykel är inget bra färdsätt. 

Miljötänkande finns om papper också och därför skrivs inte ut mejl i onödan och ett papper 

används på båda sidorna. Det är dock inte lika många miljöfrågor som det är i Sverige. Vilka 

leverantörer som väljs beror på priset men även koldioxidutsläppen har en inverkan på valet. 

4.8 BELÖNING 

4.8.1 HANDELSBANKENS BELÖNINGSSYSTEM 

Handelsbanken använder ett belöningssystem som heter Oktogonen. Systemet gör 

avsättningar till de anställda varje år om bankens räntabilitet är högre än ett snitt från övriga 

börsnoterade banker i Norden och Storbritannien. Det har gjorts avsättningar varje år utom två 

sedan 1973. Avsättningarna förvaltas av en vinststiftelse som heter Oktogonen och medlen 

kan tas ut först när den anställde har fyllt 60 år. Belöningssystemet verkar därmed på lång 

sikt.  

4.8.2 SVERIGE 

Belöningssystemet benämns som en fantastisk uppfinning. Det anses att på grund av 

belöningssystemet har banken en sund syn på belöningar. Det påpekas dock att de yngre 

medarbetarna gärna hade velat ha belöning i form av pengar redan nu och inte behöva vänta 

till pensionen. Belöningssystemet bidrar till långsiktigt tänkande.  Förutom belöningssystemet 

finns det en individuell handlingsplan för varje anställd som också ligger till grund vid 

lönesamtal. Handlingsplanen tar upp icke finansiella termer såsom personlig utveckling och 

hur medarbetaren har presterat under året.  Det förekommer olika åsikter vid frågan om fritid 
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eller pengar uppskattas mest som belöning. Tre av fem medarbetare tycker att fritid är mest 

uppskattad som belöning medan de resterande två anser att pengar är mer uppskattad som 

belöningsform.   

4.8.3 LUXEMBURG 

Belöningssystemet som finns ger ett långsiktigt tänkande enligt medarbetarna. Medarbetarna 

som är yngre vill hellre ha pengar utbetalat nu än behöva vänta till pensionen. I Sverige kan 

sommarstuga köpas när pensionen betalas ut men den ”traditionen” finns inte i Luxemburg. 

Pengar uppskattas mer än fritid i belöningsform. I Luxemburg finns det fler semesterdagar än 

i Sverige då de lokala reglerna har en sådan uppbyggnad. Det nämndes även under 

intervjuerna att personligheten kan spela en roll i valet av fritid eller pengar.  
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5. ANALYS  

5.1 ANALYSMODELLEN 

I analysen nedan jämförs aspekter mellan länderna. Aspekterna ställs även mot studiens 

huvudreferenser Schein, Hofstede och Lewis. Inom varje aspekt förs sedan en diskussion 

kring detta. Diskussionen mynnar ut i om en faktor har påverkats eller inte av Luxemburgs 

nationalkultur. 

Modellen som presenterades under den teoretiska referensramen har nu utvecklats och 

faktorer som inte blev påverkade har tagits bort. Modellen visar aspekter inom varje faktor 

som har påverkats av nationalkulturen i Luxemburg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 5. Faktorer och aspekter som påverkas i en banks organisationskultur. Egen modell. 
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5.2 KONTORS UTSEENDE 

Enligt Schein är den fysiska miljön på kontoren artefakter, det vill säga allt som är hörbart, 

kännbart och synbart. En artefakt på ett kontor är en del av en organisationskultur.  Det 

utseendemässiga på kontoret i Sverige kännetecknas av öppenhet det vill säga alla som vistas 

på kontoret kan kontakta varandra. En besökare kan röra sig fritt på kontoret utan att bli 

övervakad av en medarbetare från banken.  Kontoret i Luxemburg är däremot låst för 

besökare och det är inte tillåtet att vistas på hela kontoret. Det är enbart tillåtet att besöka 

särskilda rum men då tillsammans med en medarbetare från kontoret. En besökare får inte 

vistas i rum på kontoret där det finns datorer eller där medarbetarna sitter och arbetar.  Detta 

på grund av den hårda sekretes för kunderna som gäller där. Det är uppenbart att artefakten på 

kontoren skiljer sig åt. Faktorn kontors utseende är påverkad av Luxemburgs nationalkultur. 

5.3 ARBETSSÄTT 

Medarbetarna på både kontoret i Sverige och på kontoret i Luxemburg definierar deras 

decentraliserade arbetssätt på ett likartat sätt.  Kontorens medarbetare anser att arbetssättet 

innebär att beslut tas lokalt och att det finns tillit till den enskilde individen. Enligt Hostede 

och maktdistansindex ligger Sverige lägre i rangordningen än Luxemburg. Det innebär bland 

annat att arbetssättet i Sverige är mer decentraliserat än i Luxemburg. Arbetssättet på 

Handelsbanken i Luxemburg borde därför enligt Hofstede vara mer centraliserat än på 

Handelsbanken i Sverige. Decentralicerat arbetssätt i Sverige och centraliserat arbetssätt i 

Luxemburg argumenterar även Lewis för. Enligt empirin förekommer inga skillnader i det 

decentraliserade arbetssättet. Innebörden av detta blir att aspekten inte har påverkas av de 

skillnader som kan tänkas finns i nationalkulturerna. 

På kontoret i Sverige och på kontoret i Luxemburg har medarbetare samma värderingar om 

hur arbetssättet har bidragit till Handelbankens framgång. Väderingarna som finns på båda 

kontoren grundar sig i att beslut fattas på det lokala kontoret och att samtliga medarbetare på 

det lokala kontoret har själva befogenhet att ta beslut vilket leder till att snabba svar kan ges 

till kunden. Det gör det möjligt att en relation mellan medarbetare och kund kan utvecklas. Då 

medarbetare själva får ta beslut känner de sig delaktiga i organisationen och är därmed 

motiverade till att prestera så bra som möjligt.  När ett värde visar sig vara framgångsrikt blir 

det, enligt Schein, ett gemensamt värde för gruppen och därefter till ett gemensamt antagande 

för gruppen. Värderingarna om hur arbetssättet har bidragit till framgången är lika på båda 
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kontoren vilket kan tolkas att de har blivit gemensamma värden för samliga medarbetare på 

båda kontoren. Det kan även tolkas som att värderingarna om Handelsbankens arbetssätt blivit 

så accepterade att de har blivit gemensamma antaganden för båda kontoren då arbetssättet 

visats sig framgångsrikt. På kontoret i Sverige och på kontoret i Luxemburg finns det samma 

värderingar vilket tyder på att nationalkulturen i Luxemburg inte har haft någon påverkan på 

aspekten. 

På kontoret i Sverige finns det ett ramverk av regler som inte är detaljstyrda utan ger 

medarbetare utrymme för att tänka själva. Kontoret i Luxemburg skiljer sig från kontoret i 

Sverige angående regler. I Luxemburg finns det fler regler om banksektorn än i Sverige och 

kontoret har därför ett större ramverk. Det finns inte heller några strika regler på detaljnivå i 

på kontoret i Luxembrug utan medarbetare får själva bestämma utifrån ramverket. Hofstedes 

dimension om maktdistans stödjer att Luxemburg har fler regler än Sverige. Enligt Hofstede 

leder chefer i Luxemburg mer med hjälp av formella regler än vad chefer i Sverige gör. Men 

skillnaden mellan Sverige och Luxembrug, enligt Hofstedes maktdistansindex, är inte stor då 

länderna ligger nära varandra i rangordningen. Kontoret i Sverige och kontoret i Luxemburg 

har liknande regler då inget av kontoren har regler som går ner på detaljnivå. Men det finns en 

skillnad mellan kontoren, vilket även Hofstede påpekar med sitt maktindex och det är att det 

finns fler regler på kontoret i Luxemburg. En annan av Hofstedes dimensioner, 

osäkerhetsundvikande, antyder också på att det finns fler regler i Luxemburg och då för att 

medarbetare där uppfattar regler som en trygghetsfaktor. Medarbetare i Luxemburg, enligt 

Hofstede, behöver fler regler än medarbetare i Sverige för att kunna känna sig trygga i nya 

och främmande situationer. Apsekten om regler på arbetsplatsen har blivit påverkad av 

nationakulturen. Detta då det finns fler regler på kontoret i Luxemburg än vad det finns på 

kontoret i Sverige. 

Faktorn arbetssätt har blivit påverkad av Luxemburgs nationalkultur. Av de aspekterna i 

faktorn som har analyserat framkom att aspekten om regler på arbetsplatsen har påverkats. På 

kontoret i Luxemburg finns det fler regler än på kontoret i Sverige. 

5.4 MEDARBETARE 

Värderingarna om vilka egenskaper en duktig medarbetare ska ha är i stort sätt detsamma på 

båda kontoren. Det finns en skillnad i synsättet om hur en duktig medarbetare ska vara. 

Medarbetarna i Luxemburg anser att det är viktigt att en medarbetare ska vara punktlig vilket 



51 
 

medarbetarna i Sverige inte tog upp. Enligt Lewis modell är Luxemburg en ”Linear active” 

kultur vilket innebär att landet värderar en egenskap som punktlighet på arbetsplatsen högt. 

Sverige har en kultur som jämfört med Luxemburg är mindre ”Linear active” och därmed 

uppskattar punktlighet i mindre utsträckning än i Luxemburg. Det visar sig att punklighet på 

kontoret i Luxemburg framhävs mer än vad det gör i Sverige. Det behöver dock inte betyda 

att det är som Lewis beskriver i sin modell, att punklighet är viktigare i Luxemburg än i 

Sverige, utan det kan snarare vara tvärtom. Medarbetare på kontoret från Sverige uppskattar 

punklighet mer än medarbetare från den lokala marknaden därav att egenskapen att vara 

punktlig framhävs på kontoret i Luxemburg. Handelsbanken organisationskultur är svensk 

och när organisationskulturen verkar på kontoret i Luxemburg där punklighet inte är lika 

viktig måste den påpekas. Aspekten om vilka egenskaper som en duktig medarbetare ska ha 

har inte påverkats av nationalkulturen. 

Empirin visar på att tålamod är viktigt i båda länderna.  På kontoret i Luxemburg är tålamod 

viktigt men dock bara ibland medan på kontoret i Sverige är tålamod alltid viktigt. Denna 

skillnad påpekas även av en medarbetare i Luxemburg som själv har observerat att svenskar 

på arbetsplatsen är mer tålmodiga än övriga nationaliteter. Enligt Lewis ska en egenskap som 

tålamod värderas högre i Luxemburg än i Sverige vilket enligt empirin inte stämmer. 

Aspekten om tålamod har blivit påverkad av nationalkulturen. Det har visats sig att det 

förkommer skillnad då egenskapen tålamod värderas högre i Sverige än vad det gör i 

Luxemburg.  

På arbetsplatsen i Sverige är en vardaglig klädsel skjorta och finbyxor och dessa anpassas 

därefter till en kunds förväntan. I Luxemburg är en typiskt vardaglig klädsel skjorta, finbyxor 

och slips vilka även därefter anpassas efter kundens förväntan. Denna skillnad i klädsel 

återfinns även i Lewis modell som anser att Luxemburgs nationalkultur är mer ”linear active” 

än Sveriges nationalkultur. I Lewis modell utläses det att medarbetare i båda länderna är 

välklädda men då Luxemburg är mer ”linear active” är medarbetarna där mer välklädda än 

medarbetarna i Sverige. Aspekten har påverkats av Luxemburgs nationalkultur och syns även 

tydligare då ”Leisure Friday” förekommer på arbetsplatsen i Luxemburg. 

Medarbetare i Handelsbankens organisationskultur är viktiga och uppskattas. I båda länderna 

ger cheferna beröm till medarbetare utan chefsposition för att de ska känna uppskattning. 

Samtliga medarbetare känner sig lika uppskattade på båda kontoren.  I Hofstedes dimension 

om maktdistans kan det utläsas att chefer och medarbetare utan chefposition jämlika i 
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Sverige. Det kan också utläsas att Luxemburg är ett land med mindre jämlikhet. I ett land som 

Luxemburg enligt Hofstede skulle inte alla medarbetare uppskattas lika mycket som 

medarbetarna i ett land som Sverige. Aspekten har i det här fallet övervunnit Luxemburgs 

nationalkultur då det inte förkommer skillnader i jämlikheten mellan chefer och medarbetare 

utan chefsposition på arbetsplatserna. 

Studien visar att medarbetare på båda arbetsplatserna har lika stor frihet till eget tänkande. 

Medarbetarna på båda arbetsplatserna får delta och vara delaktiga lika mycket på interna 

möten. Hofstedes dimension om individualism kontra kollektivism visar på att Sverige är ett 

mer individualistiskt land jämfört med Luxemburg. Detta innebär att individer i Sverige har 

större frihet och tillåts eget tänkande mer än individer i Luxemburg. Empirin visade inte på 

några skillnader och därmed har aspekten om delaktighet inte påverkats av Luxemburgs 

nationalkultur. 

Medarbetarna på kontoret i Sverige är inte formella mot varandra och tilltalar varandra med 

”du”. Detsamma gäller medarbetarna på kontoret i Luxemburg. Enligt medarbetarna på 

kontoret i Luxemburg är individerna i landet annars formella mot varandra. Det har därmed 

behövts påpeka för medarbetarna i Luxemburg att de inte behöver vara formella mot varandra 

på arbetsplatsen. Lewis teori om formalitet på arbetsplatsen menar på att svenskar inte är 

formella och tilltalar alla med ”du”. Luxemburg beskrivs av Lewis som ett formellt land.  

Aspekten om att inte vara formella mot varandra på arbetsplatsen har överförts till 

arbetsplatsen i Luxemburg. Samtliga medarbetare tilltalar varandra med ”du” på båda 

arbetsplatserna. Det innebär att nationalkulturen i Luxemburg inte har haft någon påverkan på 

aspekten.  

Medarbetarna på kontoret i Sverige anser att arbetet utförs individuellt och inte i grupp. På 

kontoret i Luxemburg utförs arbetet både individuellt och i grupp. Hofstedes dimension om 

individualism kontra kollektivism beskriver att det i Luxemburg, vilket är mer kollektivistiskt 

land jämfört med Sverige, arbetar individerna mer i grupp än enskilt. Aspekten har blivit 

påverkad av Luxemburgs nationalkultur. 

På arbetsplatsen i Sverige tillkommer respekt endast till en viss del beroende på vilken 

position en medarbetare har. I Sverige är det även andra faktorer som spelar in.  I Luxemburg 

däremot tillkommer respekt med vilken position en person har på arbetsplatsen. Hofstedes 

dimension om maktdistans förklarar att Sverige som har liten maktdistans kännetecknas av att 

medarbetares status inte är byggd på vilken befattning de har. Luxemburg har större 
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maktdistans än Sverige enligt Hofstede vilket innebär att respekt tillkommer beroende på 

vilken position en medarbetare har. Aspekten som handlar om respekt tillkommer med 

position har haft påverkan av luxemburgska nationalkulturen.  

Synen på sjukfrånvaro är likartad på båda kontoren, det vill säga att det är accepterat att vara 

borta från arbete vid sjukdom. Kostnaderna påpekas mycket mer på kontoret i Luxemburg än 

på kontoret i Sverige. En liten skillnad mellan länderna som är värt att tänka på, är att i 

Luxemburg är det totalt förbjudet att som chef ringa till en anställd som är sjukskriven då det 

anses vara en integritetsfråga. Hofstedes dimension om maskulinitet kontra femininitet tar 

även upp betydelsen av pengar. I teorin beskrivs Luxemburg som ett mer maskulint land än 

vad Sverige är, vilket innebär att bland annat pengar har större betydelse i livet i Luxemburg. 

Aspekten som helhet har dock inte påverkats av Luxemburgs nationalkultur då synen på 

sjukfrånvaro är likadan.  

På kontoret i Sverige tas föräldraledigheten ut lika mycket av kvinnor som av män.  Även 

Hofstede menar på att Sverige, som är ett feminint land, ligger i topp vad det gäller 

jämställdhet. Luxemburg är däremot, enligt Hofstede, ett mycket mer maskulint land där det 

inte är lika jämställt mellan kvinnor och män. Det framkom av insamlad empiri att 

Luxemburg är ett katolskt land där gamla värderingar fortfarande finns och påverkar synen på 

jämlikhet. Aspekten om vem som ska vara hemma vid föräldraledigheten skiljer sig åt i 

länderna. På arbetsplatsen i Luxemburg är det kvinnorna som tar ut föräldraledighet medan på 

arbetsplatsen i Sverige är det jämlikt mellan kvinnor och män. På kontoret i Luxemburg är 

medarbetare medvetna om detta och arbetar löpande för att ändra synen på vem som ska ta ut 

föräldraledigheten, men i dagsläget skiljer sig aspekten åt i de båda länderna.  

På kontoret i Sverige löses konflikterna så fort som möjligt. Konflikter på kontoret i 

Luxemburg löses på samma vis. Enligt Hofstedes femininitetsindex löses konflikter i Sverige 

genom att kompromissa. I Luxemburg förekommer kompromiss mindre då landet enligt 

Hofstede är mycket mer maskulint än vad Sverige är. Enligt Lewis teori är svenskar goda 

lyssnare och detta framkommer även från insamlad empiri från kontoret i Sverige då det 

betonas lyhördhet hos framförallt chefen. Den insamlade empirin visar på att aspekten inte har 

påverkats av Luxemburgs nationalkultur, konflikter löses på samma sätt i båda länderna. 

Av empirin framkommer det att karriär är lika viktig för kvinnor som för män på båda 

kontoren. Även enligt Hofstedes femininitetsindex är karriär lika viktig för de båda könen.   

Luxemburg är dock mer maskulint än Sverige och där är karriären mer viktig för män enligt 
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Hofstede. Av den insamlade empirin framkom det att karriären är mer viktig för män generellt 

i Luxemburg vilket anses gå i samma riktning som Hofstedes teori. Men på kontoret i 

Luxemburg är karriären lika vikigt för båda könen. Aspekten har därmed inte påverkats av 

skillnaderna från nationalkulturen. 

På kontoret i Sverige förekommer det att medarbetare både umgås och inte umgås utanför 

arbetet. Enligt Hofstedes teori om personliga relationer på arbetsplatser framkommer att 

Sverige är ett mer individualistiskt land än vad Luxemburg är. Medarbetarna på kontoret i 

Sverige borde, enligt Hofstede, ha mer affärsmässiga relationer med varandra än vad 

medarbetarna på kontoret i Luxemburg har. I motsats till Hofstedes uppfattning om länderna 

menar Lewis på att det professionella och sociala hör mer ihop på kontoret i Sverige än vad 

det gör på kontoret i Luxemburg. Empirin stödjer Hofstedes teori om att personliga relationer 

är mer vanliga på kontoret i Luxemburg än på kontoret i Sverige. Vid ytterligare analys av 

aspekten går det inte helt att avgöra om aspektens förändring från Sverige beror på att den har 

blivit påverkad eller inte av Luxemburgs nationalkultur. Det kan också anses att aspektens 

förändring beror på att det är många svenskar som arbetar på ett kontor i utlandet och därmed 

dras till varandra även privat.  

På arbetsplatsen i Sverige och på arbetsplatsen i Luxemburg uppfattas kritik som något 

positivt så länge den ges på ett konstruktivt sätt. Medarbetarna på kontoren menar på att kritik 

är ett effektivt verktyg för att kunna lära av sina fel samt för att kunna förbättra sig på 

arbetsplatsen. Kritik till medarbetare enligt Hofstede tas mer personligt i Luxemburg än vad 

det görs i Sverige. Förklaring till detta, enligt Hofstede, är att Sverige som land är mer 

individualistiskt än Luxemburg och då är individer inte lika känsliga. Medarbetarna på 

kontoret i Luxemburg tar inte kritik mer personligt än vad medarbetarna på kontoret i Sverige 

gör. Därmed har aspekten inte blivit påverkad av Luxemburgs nationalkultur. 

Aspekterna om tålamod, klädsel, grupp- eller enskilt arbete, respekt och position och 

föräldraledighet har påverkats av Luxemburgs nationalkultur och därmed har faktorn 

medarbetare påverkats. Tålamod skiljer sig åt på kontoren då tålamod värderas högre på 

kontoret i Sverige än vad det gör på kontoret i Luxemburg. I Luxemburg är medarbetarna mer 

välklädda än vad de är i Sverige. Medarbetarna i Luxemburg arbetare än i grupp än vad 

medarbetarna i Sverige gör. I Luxemburg får en medarbetare mer respekt ju högre position 

medarbetaren innehar. Det som skiljer kontoren åt i aspekten om föräldraledighet är att i 
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Sverige är det jämställt mellan könen medan i Luxemburg är det kvinnan som tar ut 

föräldraledigheten.   

5.5 OM EN LEDARE 

Hur en bra ledare är beskrivs på samma sätt på båda kontoren i båda länderna. I ett feminint 

land såsom Sverige ska en ledare, enligt Hofstede, vara mindre beslutssam och aggressiv. 

Hofstedes teori om typiskt svenskt ledarskap säger likadant som den insamlade empirin. 

Hofstede beskriver Sverige som ett land med liten maktdistans vilket innebär att 

organisationer gärna är decentraliserade och en önskvärd chef är demokratiskt. Lewis menar, 

även han, att svenskt ledarskap kännetecknas genom demokrati och att organisationer är 

decentraliserade. Enligt Hofstedes teori om maktdistans är Luxemburg ett land med mer 

maktdistans än Sverige. Detta innebär att kontoret i Luxemburg skulle ha chefer som mer 

beslutsamma och aggressiva jämfört med Sverige. Luxemburg skulle enligt Lewis ha ett mer 

decentraliserat styrsätt än Sverige. Empirin beskriver inte ledarskap på samma sätt som 

Hofstede och Lewis om hur en ledare ska vara på en arbetsplats i Luxemburg.  Den insamlade 

empirin visar inte på några skillnader på kontoren om hur en ledare ska vara vilket innebär att 

aspekten har övervunnit de nationalkulturella skillnader som kan tänkas finnas. 

Faktorn om en ledare har inte påverkats av Luxemburgs nationalkultur då aspekten inom 

faktorn inte har påverkats. 

5.6 KOMMUNIKATION 

Kommunikationen på arbetsplatserna sker på likartade sätt det vill säga genom muntlig 

kommunikation och med hjälp av elektronisk utrustning. Enligt Yukl ses muntlig 

kommunikation som en mycket bra kommunikationsform. Formen är den mest effektiva när 

det kommer till att nå ut till medarbetare då informationen som förmedlas är aktuell.  

Kommunikationsformen som finns på kontoren förstärks dessutom av tonläge och gester 

vilket inte är möjligt vid bland annat kommunikation genom mejl. Aspekten har inte 

påverkats av Luxemburgs nationalkultur då kommunikationsformen är densamma på båda 

kontoren. Information som tas upp på båda kontoren presentras på ett intressant sätt och 

anpassas efter individerna för att få deras uppmärksamhet. Information ska enligt Clark & 

Salaman förmedlas på ett övertygande sätt. Det är av stor betydelse vilket språk som används 

och hur budskapet förmedlas. Enligt Stier är det vikigt att se från lyssnarens perspektiv och 
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detta görs på båda kontoren. Den luxemburgska nationalkulturen har inte påverkat aspekten i 

detta avseende.  

Delaktighet i kommunikationen är lika på båda kontoren. Hofstedes dimension om 

individualismen kontra kollektivism menar på att i Sverige lär sig individer att få uttrycka 

egna åsikter och att säga vad de tycker mer än individer i Luxemburg. Enligt empirin är det 

inte någon skillnad på aspekten vilket visar sig då medarbetarna på kontoret i Luxemburg inte 

är mindre delaktiga i kommunikationen än vad medarbetarna på kontoret i Sverige är. På 

kontoret i Sverige anses det mer oartigt att avbryta en person som talar än vad det gör på 

kontoret i Luxemburg. Det är mer vanligt på kontoret i Luxemburg än på kontoret i Sverige 

att medarbetarna avbryter varandra för att istället kunna inleda en diskussion. Även då det är 

mer vanligt att avbryta varandra på kontoret i Luxemburg är det fortfarande något som anses 

oartigt. Det framkommer av den insamlade empirin att Luxemburg generellt som land är det 

mindre oartigt att bli avbruten än vad det är i landet Sverige. Lewis modell menar på att det är 

mer oartigt i Luxemburg att avbryta någon än vad det är i Sverige. Aspekten har inte blivit 

påverkad av Luxemburgs nationalkultur. 

Det framkom av empirin att kroppsspråket används mer på kontoret i Luxemburg än vad det 

gör på kontoret i Sverige. Lewis menar på att individer i Sverige använder kroppsspråket mer 

än vad individer i Luxemburg gör. Aspekten har blivit påverkad av Luxemburgs 

nationalkultur men inte på det sättet som Lewis beskriver utan tvärtom det vill säga att 

kroppsspråket används mer i Luxemburg än i Sverige. Aspekten om tonläge skiljer sig åt i de 

olika länderna. Svenskar använder inte sin röst på samma sätt som andra nationaliteter på 

kontoret i Luxemburg. Lewis menar att svenskar är tysta. Enligt empirin pratar andra 

nationaliteter mer och högre i Luxemburg än vad svenskar gör. Aspekten har därmed blivit 

påverkad av nationalkulturen då tonläge skiljer sig åt på de båda kontoren.  

På kontoret i Sverige finns det inga skillnader i könsrollerna, det vill säga att män och kvinnor 

på arbetsplatsen beter sig på ett likartat sätt. På kontoret i Luxemburg ses däremot skillnader 

mellan könen. Männen där anses vara mer tuffa och kvinnorna anses vara mer blyga. 

Hofstede beskriver könsrollerna i Sverige och Luxemburg. Enligt honom är Sverige det mest 

feminina landet i hans undersökning och ses därmed som ett land där könsrollerna beter sig 

likadant. Luxemburg är inte ett lika feminint som Sverige vilket innebär att där hävdar män 

sig mer och kvinnor är mer blygsamma och omtänksamma. Aspekten har blivit påverkad av 
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Luxemburgs nationalkultur då männen och kvinnorna inte är lika jämlika i sina könsroller på 

kontoret i Luxemburg som de är i Sverige. 

Kommunikation som faktor har blivit påverkad av den nationalkultur som finns i Luxemburg. 

Aspekterna som har blivit påverkade inom faktorn är kroppsspråket, tonläget av röst och 

könsrelaterat beteende. Kroppsspråket används mer på kontoret i Luxemburg än vad det gör 

på kontoret i Sverige. Medarbetarna i Luxemburg hörs mer än vad medarbetarna i Sverige 

gör. Beteende av män och kvinnor på kontoren är olika i länderna. 

5.7 KUNDER 

Kunder till kontoren i Sverige och Luxemburg värderas på likartat sätt. Det innebär att båda 

kontoren strävar efter att behandla alla deras kunder med respekt. Medarbetarna på båda 

kontoren anses det viktigt att lyssna på kunder samt att ta hänsyn till deras individuella behov. 

Enligt Hofstede skulle alla kunder vara lika värda i ett land som Sverige men i ett land som 

Luxemburg är inte alla kunder lika värda. Aspekten om hur medarbetarna arbetar för att få 

alla kunder att känna sig lika värda är densamma på båda kontoren och har därmed övervunnit 

den skillnader som kan tänkas finnas vilka Hofstede argumenterar för.  

Bemötandet av kunder på båda kontoren går till på nästan samma sätt. Kunderna bemöts på 

individnivå och stävar därefter till att uppfylla kundens behov. En detalj som skiljer kontorens 

bemötande av kunder är att i Luxemburg talas det olika språk. Enligt Schier är det viktigt att 

gå ner på individnivå för att kunna förstå individens perspektiv vid internationella möten. 

Medarbetarna på kontoret i Luxemburg försöker tala på kundens modersmål vid bemötandet 

vilket kan anses som de går ner på individnivå. Aspekten har förändrats då den har anpassats 

efter Luxemburgs nationalkultur. I båda länderna på båda kontoren innebär det att sätta 

kunden i centrum att medarbetarna ser till kundernas enskilda behov. Genom att lyssna på 

kunderna sätts de i centrum och skapar även möjligheter till att personliga relationer till 

kunderna bildas. Hur kunden sätts i centrum har samma innebörd på båda kontoren och 

aspekten har därmed inte förändrats. 

Medarbetarna på båda kontoren anser det vara viktigt att föra en löpande dialog med kunderna 

för att kunna ta reda på vad de behöver. Löpande dialog har samma betydelse för båda 

kontoren det vill säga att kunden bestämmer hur ofta kontakt med kontoret ska ske. Vissa 

kunder vill ha daglig kontakt medan andra kunder fördrar kontakt sällan. För att kunna ha en 

löpande dialog med kunderna krävs det att medarbetarna på kontoren lyssnar till kundens 
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önskningar samt behov. Lewis anser att svenskar är bättre lyssnare än vad luxemburgare är. 

Enligt Lewis skulle det vara en skillnad mellan kontoret i Sverige och kontoret i Luxemburg 

på hur de lyssnar på sina kunder. Medarbetarna på kontoret i Sverige skulle alltså lyssna mer 

på sina kunder än vad medarbetarna på kontoret i Luxemburg skulle göra. Detta sågs inte i 

den insamlade empirin och aspekten har därmed övervunnit den luxemburgska nationella 

skillnad. 

Förtroende betonas som viktigt vid skapande av långsiktiga relationer och detta anses av 

medarbetarna på båda kontoren. Det poängteras på båda kontoren det är viktigt att 

kommunikationen inte endast handlar om affärer utan även handlar om privatlivet. Enligt 

Lewis är privata relationer svårare i Luxemburg än vad de är i Sverige. Lewis menar på att 

människor i Luxemburg är mer känslokalla och mer inåtvända än människor i Sverige. Det 

professionella och sociala hör mindre ihop i Luxemburg än vad det gör i Sverige, enligt 

Lewis. Hofstede förespråkar att svenskar uppskattar samarbetet och goda kontakter mer än 

luxemburgare. Aspekten är lika i båda länderna och har därmed inte blivit påverkad av de 

nationella skillnader som både Lewis och Hofstede säger finns i Luxemburg.  

Etablering av en ny och utländsk bank på den svenska marknaden skulle vara svår då svenskar 

inte är positiva till en ny bank. I Luxemburg är det tvärtom. Det anses att människor i 

Luxemburg är öppna för en ny och utländsk bank. Både Hofstede och Lewis menar på att 

svenskar är mer öppna än luxemburgare för nya och okända företag. Enligt Hofstedes 

osäkerhetsundvikandeindex är individerna i Sverige mer säkra i okända situationer än 

individerna i Luxemburg, till exempel i möte av ett nytt företag. Även enligt Lewis är 

individer i Luxemburg mer inåtvända än individer i Sverige. Empirin visar på helt emot vad 

Hofstede och Lewis säger. Öppenheten till nya och utländska banker är olika i Sverige 

respektive Luxemburg. Aspekten har blivit påverkad av nationalkulturen då den skiljer sig åt 

på kontoren.  

Faktorn kunder har påverkats av Luxemburgs nationalkultur. Detta då aspekterna om 

kundbemötande och syn på etablering av en utländsk bank har påverkats. Kundbemötandet 

anpassas till kundens modersmål i Luxemburg. På kontoret i Sverige är medarbetarna mindre 

öppna för en etablering av en ny bank. I Luxemburg däremot är medarbetarna öppna inför 

tanken att en ny utländsk bank ska etableras där.    

5.8 ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE 
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Ansvar på båda kontoren enligt medarbetarna innebär att kunderna och deras tillgångar 

respekteras. Hänsyn till kundernas välmående tas genom att lyssna på kundernas och deras 

behov. Ansvar från kontorens sida innebär att produkterna anpassas efter kundens behov och 

det inte säljs bara för att sälja. På kontoren innebär ansvar även att alla lagar och regler som 

finns i landet följs. Ansvarsfullt förtagande lockar kompetenta medarbetare och ökar deras 

moral och motivation enligt Smith. Det anses vara därför vara positivt att båda kontoren har 

en syn om att lägga vikt vid att tänka och agera ansvarfullt gentemot samhället.  Synen på vad 

ansvarsfullt företagande innebär är lika på kontoren, aspekten har därmed inte förändrats. Vid 

utlåning av pengar anser medarbetarna på båda kontoren att kundens återbetalningsförmåga är 

det viktigaste. Det visar på att det finns samma syn på vad ansvar vid utlåning av pengar 

innebär. Aspekten inte heller blivit påverkad av Luxemburgsnationalkultur.  

Medarbetarna på båda kontoren har miljö i åtanke kontinuerligt. Papper används på båda sidor 

på kontoren vilket leder till besparing av papper. I Luxemburg används bil mer än i Sverige då 

bra och säkra cykelvägar saknas. Enligt Schein blir ett värde som har visat sig framgångsrikt 

ett antagande för gruppen, i detta fall kontoren. Miljömedvetenhet har blivit ett gemensamt 

antagande för de båda kontoren i de båda länderna. Fastän bil används mer i Luxemburg än i 

Sverige är synen på miljön densamma på kontoren. Luxemburgs nationalkultur har inte haft 

någon påverkan på aspekten.  

Ansvarsfullt företagande som faktor har inte blivit påverkad av Luxemburgs nationalkultur. 

5.9 BELÖNINGSSYSTEM 

Belöningssystemet som kontoren använder sig av anses ge ett långsiktigt tänkande enligt 

medarbetarna. Schein menar på att ett framgångsrikt värde blir ett gemensamt antagande för 

en viss grupp.  På kontoren har långsiktigt tänkande blivit till ett gemensamt antagande för 

medarbetarna på båda kontoren. Signorini et al. menar på att det förekommer demografiska 

skillnader som till exempel åldrar, tid och kön finns i en nationalkultur.  På kontoren ses en 

tydlig demografisk skillnad i ålder. Synen på belöningssystemet är densamma på båda 

kontoren oavsett vilken ålder medarbetarna har. Dock förekommer det en skillnad i åsikter 

bland olika åldrar vad det gäller när tidsmässigt pengarna ska betalas ut på båda kontoren. 

Utifrån empirin framkommer det att yngre medarbetare uppskattar mer pengar som utbetalas 

nu som belöning på båda kontoren. Äldre medarbetare har inget emot att vänta tills belöning i 

form av pengar utbetalas vid pensionen. Fastän det förekommer olika åsikter bland olika 
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åldrar så är synen på belöningssystemet som helhet densamma på båda kontoren.  Synen på 

belöningssystemet är, på båda kontoren, att det bidrar till ett långsiktigt tänkande och aspekten 

har därmed inte blivit påverkad av Luxemburgs nationalkultur.  

 

Åsikterna på kontoret i Sverige skiljer sig åt om vilken belöningsform som är mest 

uppskattad. Det visade sig i empirin att några medarbetare på kontoret i Sverige föredrar fritid 

medan medarbetare föredrar pengar. I Luxemburg visade det sig att samtliga medarbetare 

föredrar pengar som belöningsform. Enligt Hofstedes femininitetsindex kontra 

maskulinitetsindex borde medarbetarna i Sverige välja fritid framför pengar medan 

medarbetarna i Luxemburg borde fördra pengar framför fritid. Aspekten har påverkats av 

nationalkulturen på samma sätt Hofstede beskriver, vilket innebär att pengar fördras framför 

fritid i Luxemburg mer än vad det gör i Sverige. 

 

Faktorn belöningssystemet har blivit påverkad av Luxemburgs nationalkultur i en aspekt. 

Aspekten om belöningsformen har påverkats på så sätt att det förekommer olika åsikter på 

kontoren angående formen på belöning. I Sverige vill medarbetarna ha mer fritid och 

Luxemburg vill medarbetarna ha mer pengar. 
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6. SLUTSATS 

I dagens samhälle verkar många organisationer utanför nationella gränser och inte minst 

banker. En banks organisationskultur kan bli påverkad av nationella skillnader då den verkar 

utanför hemmamarknaden, vilket har skapat studiens frågeställning: 

 Vad händer med en organisationskultur i en svensk bank när den etablerar sig i ett 

land vars nationalkultur liknar den svenska? 

Organisationskultur är ett komplext ämne med många olika definitioner. I denna studie har 

Scheins definition används där han beskriver organisationskultur som ett visst 

beteendemönster inom en grupp. Schein förklarar organisationskultur genom tre nivåer, 

artefakter, värderingar och grundläggande antaganden. Studien har studerat artefakter och 

värderingar. Grundläggande antaganden har inte kunnat studeras då dessa är mycket svåra att 

komma åt. En organisationskultur kan bli påverkad av olika delar både inom och utanför en 

organisation. En av dessa delar är nationalkultur.  

I studien har Handelsbankens organisationskultur delats in i olika faktorer vilka i sin tur har 

delats in i olika aspekter. Detta har gjorts för att kunna avgöra vilka faktorer som har påverkat 

Handelsbankens kontor i Luxemburg. Av de åtta undersökta faktorer har sex faktorer blivit 

påverkade av Luxemburgs nationalkultur. En del av dessa faktorer har endast blivit påverkade 

i en eller få aspekter medan andra aspekter har blivit påverkade i flera aspekter. Det innebär 

att Handelsbankens organisationskultur har blivit påverkad av luxemburgsk nationalkultur 

men inte i alla aspekter och därav inte i alla undersökta faktorer. I det stora hela påverkas 

Handelsbankens organisationskultur av nationalkulturen i Luxemburg och det är värdefull 

information för organisationer som ska eller har tankar på att vara verksamma i Luxemburg 

eller i andra länder som är lika Sverige. Då organisationer har kunskap om vilka problem de 

kan stöta på kan de förbereda sig på dessa och därmed kan de undvikas. Det beskrivs vilka 

faktorer och på vilket sätt de påverkas och detta kan underlätta för organisationer som vill 

etablera sig där och samtidigt vill behålla sin organisationskultur. Nedan beskrivs vilka 

faktorer som har påverkats samt på vilket sätt de har påverkats. 

Faktorn kontors utseende skiljer sig åt i de två undersökta länderna. Kontoret i Sverige präglas 

av öppenhet medan kontoret i Luxemburg präglas av slutenhet. Det utseendemässiga på en 

svensk banks kontor påverkas därmed av Luxemburgs nationalkultur.  
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 Aspekter som ingår i faktorn arbetssätt var definition av decentraliserat arbetssätt, arbetssätts 

bidrag till framgång och regler på arbetsplatsen.  Studien visar på att en del av faktorn 

påverkas av ett Luxemburgs nationalkultur. Aspekten som handlar om regler på arbetsplatsen 

påverkas. Den påverkas på så sätt att ramverket innehåller fler regler på arbetsplatsen i 

Luxemburg än vad ramverket i Sverige innehåller.  

Faktorn medarbetare innehåller ett flertal aspekter. De undersökta aspekterna under faktorn 

handlar om värderingar kring hur en duktig medarbetare ska vara, värdering av egenskapen 

tålamod, förväntning av klädseln, uppskattning av medarbetare, delaktighet vid möten, 

punktlighet, formalitet, enskilt – eller grupparbete, respekt och position, sjukfrånvaro, 

föräldraledighet, konfliktlösning, karriär och kön, socialt umgänge och uppfattning av kritik. 

Utifrån undersökningen konstateras det att aspekterna tålamod, klädsel, grupp – eller individ, 

respekt och position samt föräldraledighet blir påverkade av en nationalkultur som är lik 

Sveriges. Aspekten tålamod värderas högre i Sverige än vad den gör i Luxemburg. Det 

konstateras även att aspekten klädsel blir påverkad eftersom medarbetarna i Luxemburg är 

mer välklädda än medarbetarna i Sverige. Aspekten om arbetet utförs individuellt eller på 

gruppnivå skiljer sig i avseende att arbetet utförs mer på gruppnivå i Luxemburg än i Sverige 

där arbetet enbart utförs individuellt. Aspekten som handlar om respekt och position blir 

påverkad då medarbetare i Luxemburg får mer respekt än medarbetare i Sverige beroende på 

vilken position på arbetsplatsen de har. Aspekten föräldraledighet påverkas även av en 

nationalkultur som är likt Sveriges då fler kvinnor än män tar ut föräldraledighet i 

Luxemburg. Sammantaget har faktorn medarbetare i organisationskulturen påverkas av 

nationalkulturen i Luxemburg. 

Synen på hur en ledare ska vara visar sig i studien vara densamma på båda kontoren. Det 

innebär att medarbetare på kontoret i Luxemburg har samma värderingar kring ledarskap som 

medarbetarna på kontoret i Sverige har. Faktorn om en ledare blir inte påverkad av 

Luxemburgs nationalkultur.   

Faktorn kommunikation delades upp i aspekterna kommunikationstillvägagångssätt, hur 

uppmärksamhet fås av medarbetare, delaktighet, talare avbryts, kroppsspråk, tonläge av röst 

och könsrelaterat beteende. Skillnader som förekommer i aspekterna är bland annat att 

kroppsspråket används mer på arbetsplatsen i Luxemburg än i Sverige. Vidare är tonläget på 

arbetsplatsen i Luxemburg högre jämfört med på kontoret i Sverige. Kvinnor och män beter 

sig också olika på arbetsplatserna i länderna. På kontoret i Sverige finns det inga skillnader på 
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manligt och kvinnligt beteende. I Luxemburg finns det däremot skillnader mellan manligt och 

kvinnligt beteende på arbetsplatsen. Män framstår som mer tuffare och tar för sig mer än vad 

kvinnorna på kontoret gör. Det konstateras utifrån studien att kroppsspråket, tonläget av röst 

och könsrelaterat beteende påverkas av nationalkulturen i Luxemburg. 

Aspekterna som handlar om värdering av kunder, kundbemötande, betydelse av att sätta 

kunden i centrum, löpande dialog, långsiktiga relationer samt syn på etablering av en utländsk 

bank är delar av faktorn kunder. Luxemburg är ett land där det talas flera olika språk. I 

bemötandet av kunden i Luxemburg används främst kundens modersmål om detta är möjligt 

och därmed skiljer sig detta från kontoret i Sverige där det endast finns ett språk som 

modersmål, svenska.  Aspekten som handlar om öppenhet inför etablering av utländsk bank 

skiljer sig också åt mellan länderna. Svenskar är inte öppna i avseende att en ny utländsk bank 

ska inta den svenska marknaden. Luxemburgare förefaller däremot som öppna till en utländsk 

banks etablering. Det konstateras därmed att faktorn kunder påverkas av den nationalkultur 

som finns i Luxemburg.  

Ansvarsfullt arbetssätt, utlåning av pengar och miljöarbete är aspekter som ingår i faktorn 

ansvarsfullt företagande. Det konstateras att inga av aspekterna inom faktorn påverkas av 

Luxemburgs nationalkultur. Exempelvis visas ansvar gentemot kunder på båda kontoren 

genom att produkterna anpassas efter den enskilda kundens behov. Faktorn ansvarsfullt 

företagande påverkas inte av Luxemburgs nationalkultur.  

Faktorn belöningssystemet studeras med hjälp av aspekterna som handlar om synen på 

belöningssystem och belöningsform. På kontoret i Luxemburg föredrar medarbetare pengar 

framför fritid medan på kontoret i Sverige förekommer olika åsikter om vilken belöningsform 

som uppskattas. Med detta konstateras det att Luxemburgs nationalkultur har betydelse för 

vilket belöningssystem som föredras.   

Utifrån de ovannämnda faktorerna blir studiens slutsats att Handelsbankens 

organisationskultur påverkas av den nationalkultur som finns i Luxemburg.  Det kan anses att 

det hade varit att föredra att utföra observation under en längre tid. Men med den tid som 

fanns till studiens förfogande var detta inte möjligt. Studien har istället använt sig utav 

personliga intervjuer vilket är det närmaste till observation som gick att genomföra. Det är 

möjligt genom personliga intervjuer att få en bild av artefakter och värderingar i en 

organisationskultur. Enbart genom en längre observation hade det varit möjligt att även få en 

bild av organisationskulturens grundläggande antaganden. Studiens slutsats om vad som 
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händer med Handelsbankens organisationskultur, artefakter och värderingar, vid etablering i 

Luxemburg är att den påverkas av den nationalkultur som finns i Luxemburg.  
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BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR TILL MEDARBETARE UTAN 

CHEFSPOSITION 

 

Bakgrund 

 Vad har du för befattning?  

 Hur länge har du arbetat?  

 Får vi använda ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

 

Arbetssätt 

 Ni arbetar på ett decentraliserat arbetssätt. Hur definierar du detta? 

 På vilket sätt anser du att arbetssättet har bidragit till Handelsbankens framgång? 

 Kan du nämna några grundläggande aspekter om Handelsbankens 

organisationskultur? 

 Hur viktigt är det med regler/planering? Regler/planering på arbetsplatsen? En sak i 

taget eller flera? 

 

Medarbetare 

 Hur ska en duktig medarbetare vara? Tar du mer egna initiativ eller brukar du bli 

tillsagd om vad du ska göra? 

 Vilka egenskaper värdesätts hos en kollega?  

 Hur värderas en sådan egenskap som tålamod? Hur vikigt är det? 

 Hur förväntar du dig att dina kollegor ska klä sig på arbetet?  

 Medarbetare är i viktiga i Handelsbankens organisationskultur. Hur vill du att din chef 

ska påvisa detta för dig? 

 Vilka är närvarande vid möten? Vilka är delaktiga vid möten? Hur går ett möte till?  

 Hur viktigt är det med punktlighet vid möten på ert kontor här i Örebro/Luxemburg? 

Hur ser man på punktlighet i Örebro/Luxemburg i vanliga fall? Hur ser man på 

försening på? Hur uppfattas det att komma för tidigt till ett möte?   

 Hur formella är ni på er arbetsplats? Hur tilltalar ni en person? 

 Arbetar ni mer i grupp eller enskilt? 

 Hur uppfattar du kritik? 

 Tillkommer respekt med vilken position eller befattning man har i företaget? Får en 

person med högre position (en person som har högre befattning) mer respekt?  

 Hur uppfattas sjukfrånvaro? När är det godkänt att stanna hemma från arbete?  

 Vem är oftast föräldraledig? Kvinnan eller mannen?  

 Hur behandlas en konflikt som uppstår mellan anställd och chef? Hur behandlas en 

konflikt mellan två anställda?  

 Är karriär mer viktig för kvinnor eller män? 

 Hur vanligt är det att ni på arbetsplatsen umgås utanför arbetet? Har ni personliga 

relationer till dina kollegor? 

 

Chef 

 Hur är en bra arbetsgivare/ ledare?  

 Hur vill du bli ledd? 

 Hur är en typisk klädsel för en chef på arbetet? 
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Kommunikation 

 Hur gör du när du kommunicerar med dina kollegor/chefer/ kunder? 

 Hur får du dina kollegor/chefer att lyssna på dig? Hur går du tillväga när du vill ha 

deras uppmärksamhet?  

 Hur vill du att ny information ska förmedlas från din chef? 

 Hur uppfattas det att bli avbruten?  

 Hur använder du kroppsspråket i kommunikation?  

 Hur använder du tonläge i rösten? 

 Hur viktigt är det att lyssna på den som du har en konversation med?  

 Är det någon skillnad på hur en man resp. kvinna beter sig på en arbetsplats? Är 

kvinnor mer blygsamma? Är mannen mer tuff? Vem syns/hörs mest?  

 

Kunder 

 Hur arbetar du för att få alla kunder att känna sig lika värda? Vilka värderingar har du 

kring detta? 

 Vad anser du att man ska ta hänsyn till i bemötandet av kunder som främst är 

svenskar/luxemburgska?  

 Vad betyder det att sätta kunden i centrum i Sverige/ Luxemburg? 

 Hur uppfattas punktlighet vid möten med kunder? 

 Beskriv vad löpande dialog med kunder är! Vad värderar du här?  

 Hur arbetar du för att uppnå långsiktiga relationer med era kunder? Vilka faktorer är 

viktiga att tänka på? 

 Hur klär man sig på ett möte med en kund från Örebro/Luxemburg?  

 Hur öppna är människor i Örebro/Luxemburg för en utländsk bank? 

 

Ansvarsfullt företagande 

 Hur arbetar ni på ett ansvarsfullt sätt? 

  Vilka aspekter är de viktigaste att ta hänsyn till vid exempelvis utlåning av pengar till 

kunder? 

 Hur viktig är individens inkomst när du ska ge kredit? Vilka faktorer tänks det kring 

vid givandet av kredit? 

 Vad är ett miljöarbete för dig? Vilka värderingar finns på arbetsplatsen kring 

miljöarbete? 

 Hur går ni tillväga när ni ska välja leverantörer? Vilka aspekter värderar ni när ni 

väljer en leverantör? 

 

Belöning 

 Hur fungerar ert belöningssystem? Vilka värderingar finns det kring belöningar? Hur 

tänker ni om belöningar samt dess syfte? 

 Uppskattas belöning i form av fritid eller pengar?  
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BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR TILL MEDARBETARE MED 

CHEFSPOSITION 

 

Bakgrund 

 Vad har du för befattning?  

 Hur länge har du arbetat?  

 Får vi använda ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

 

Arbetssätt 

 Ni arbetar på ett decentraliserat arbetssätt. Hur definierar du detta? 

 På vilket sätt anser du att arbetssättet har bidragit till Handelsbankens framgång? 

 Kan du nämna några grundläggande aspekter om Handelsbankens 

organisationskultur? 

 Hur viktigt är det med regler/planering? Regler/planering på arbetsplatsen? En sak i 

taget eller flera? 

 

Medarbetare 

 Hur ska en duktig medarbetare vara? Tar han/hon mer egna initiativ eller brukar du 

tala om för de exakt vad deras uppgift är?  

 Vilka egenskaper värdesätts hos en anställd? 

 Hur värderas en sådan egenskap som tålamod? Hur vikigt är det? 

 Hur förväntar du dig att dina anställda ska klä sig på arbetet?  

 Medarbetare är i viktiga i Handelsbankens organisationskultur. Vad gör du för att 

påvisa detta för dem?  

 Vilka är närvarande vid möten? Vilka är delaktiga vid möten? Hur går ett möte till?  

 Hur viktigt är det med punktlighet vid möten på ert kontor här i Örebro/Luxemburg? 

Hur ser man på punktlighet i Örebro/Luxemburg i vanliga fall? Hur ser man på 

försening på? Hur uppfattas det att komma för tidigt till ett möte?   

 Hur formella är ni på er arbetsplats? Hur tilltalar ni en person? 

 Arbetar ni mer i grupp eller enskilt? 

 Tillkommer respekt med vilken position eller befattning man har i företaget? Får en 

person med högre position (en person som har högre befattning) mer respekt?  

 Hur uppfattas sjukfrånvaro? När är det godkänt att stanna hemma från arbete?  

 Vem är oftast föräldraledig? Kvinnan eller mannen?  

 Hur behandlas en konflikt som uppstår mellan anställd och chef? Hur behandlas en 

konflikt mellan två anställda?  

 Är karriär mer viktig för kvinnor eller män? 

 Hur vanligt är det att ni på arbetsplatsen umgås utanför arbetet? Har ni personliga 

relationer till dina kollegor? 

 

Chef 

 Hur är en bra arbetsgivare/ ledare?  

 Hur leder du?  

 Hur är en typisk klädsel för dig som chef på arbetet? 

 Hur uppfattar du kritik? 
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Kommunikation 

 Hur gör du när du kommunicerar med dina anställda/ kunder? 

 Hur får du dina anställda att lyssna på dig? Hur går du tillväga när du vill ha deras 

uppmärksamhet?  

 Hur går du tillväga när du kommunicerar ut ny information till dina anställda?  

 Hur uppfattas det att bli avbruten?  

 Hur använder du kroppsspråket i kommunikation?  

 Hur använder du tonläge i rösten? 

 Hur viktigt är det att lyssna på den som du har en konversation med?  

 Är det någon skillnad på hur en man resp. kvinna beter sig på en arbetsplats? Är 

kvinnor mer blygsamma? Är mannen mer tuff? Vem syns/hörs mest?  

 

Kunder 

 Hur arbetar ni på Handelsbanken för att få alla kunder att känna sig lika värda? Vilka 

värderingar har du kring detta? 

 Vad anser du att dina anställda ska ta hänsyn till i bemötandet av kunder som främst är 

svenskar/luxemburgska?  

 Vad betyder det att sätta kunden i centrum i Sverige/ Luxemburg? 

 Hur uppfattas punktlighet vid möten med kunder? 

 Beskriv vad löpande dialog med kunder är! Vad värderar du här?  

 Hur arbetar du för att uppnå långsiktiga relationer med era kunder? Vilka faktorer är 

viktiga att tänka på? 

 Hur klär man sig på ett möte med en kund från Örebro/Luxemburg? 

 Hur öppna är människor i Örebro/Luxemburg för en utländsk bank?  

 

Ansvarsfullt företagande 

 Hur arbetar ni på ett ansvarsfullt sätt? 

  Vilka aspekter är de viktigaste att ta hänsyn till vid exempelvis utlåning av pengar till 

kunder? 

 Hur viktig är individens inkomst när du ska ge kredit? Vilka faktorer tänks det kring 

vid givandet av kredit? 

 Vad är ett miljöarbete för dig? Vilka värderingar finns på arbetsplatsen kring 

miljöarbete? 

 Hur går ni tillväga när ni ska välja leverantörer? Vilka aspekter värderar ni när ni 

väljer en leverantör? 

 

Belöning 

 Hur fungerar ert belöningssystem? Vilka värderingar finns det kring belöningar? Hur 

tänker ni om belöningar samt dess syfte? 

 Uppskattas belöning i form av fritid eller pengar?  

 Hur viktigt är det med regler/planering? Regler/planering på arbetsplatsen?  
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