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– Hur arbetar banker med intern rekrytering? 
 



 
 

Sammanfattning 
Den ökade konkurrensen mellan bankerna kräver att de har rätt person på rätt plats. För att 
möta kundernas behov måste de ha rätt koncept som står upp mot konkurrenternas koncept. 
De anställda inom banken blir ”Bankernas öga ut mot kunderna” och är en av de viktigaste 
delarna i det rätta konceptet. För att ha rätt person på rätt plats är det därför viktigt att 
bankerna har en effektiv rekryteringsprocess. Vid en vakant tjänst kan de antingen rekrytera 
externt eller internt inom den befintliga personalen. I vår studie har vi valt att studera den 
interna rekryteringen. Bankerna tenderar generellt till att rekrytera personal internt men alla 
kontor kanske inte har samma möjlighet att ta del av den interna rotationen inom banken. 
Genom att studera sex olika bankkontor vill vi besvara vår problemformulering; 
 

”Hur arbetar banker med intern rekrytering?” 
 
Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att beskriva den interna rekryteringsprocessen för tre 
olika banker med kontor belägna i norra Sverige. Det första delsyftet är att urskilja om det 
finns skillnader mellan bankerna och i så fall vilka samt att beskriva hur tre inlandskontor i 
norra Sverige berörs av intern rekrytering. 
 
Vi har utifrån ett mer positivistiskt synsätt försökt att besvara våra syften utifrån ett deduktivt 
angreppssätt. De teorier som ligger till grund för studien behandlar rekryteringsprocessen och 
intern rekrytering, vilka vi försökt koppla ihop med det empiriska materialet. Vårt perspektiv 
utgår från de inom bankerna som rekryterar personal och vi har använt oss utav en kvalitativ 
metod i form av en multipel fallstudie för att genomföra studien.  
 
Det empiriska materialet har vi tagit del av genom semistrukturerade intervjuer med nio 
respondenter, tre för vardera bank. Slutsatserna vi kan dra är att alla banker arbetar aktivt med  
intern rekrytering där vi kan se att de olika bankerna har en liknande intern 
rekryteringsprocess där vi kan urskilja stegen, jobbanalys, val av rekryteringskanal samt urval 
och bedömning. Bankena prioriterar även intern rekrytering framför extern rekrytering i 
normalfallet. Vi har även uppmärksammat en del skillnader mellan bankerna i de olika stegen 
i den interna rekryteringsprocessen.  
 
De olika bankerna följs även åt i inlandet. Alla tre inlandskontoren har inte så stor del i den 
interna rotationen inom banken. De har inte haft så många interna rekryteringar till kontoren. 
Detta innebär att de mestadels fått rekrytera personal externt. Det kan bero på att orten har 
svårt att attrahera folk då problemet finns hos alla bankerna. Trots att bankerna har uttalat att 
intern rekrytering ska förespråkas kan detta inte uppfyllas på den orten vi undersökt och 
jobbet i sig blir inte avgörande. Medarbetarnas krav på privatlivet och intressen måste även bli 
uppfyllda.
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1. Introduktion 
Syftet med vårt första kapitel är att väcka intresse hos läsaren genom att beskriva bakgrunden 
till problemet. Detta leder fram till vårt problem och de syften som ligger till grund för 
studien. 

1.1 Val av ämne 
Det finns många olika typer av rekryteringsprocesser enligt Ford et al. (1984) men rekrytering 
kan i stora drag ske internt inom företaget eller genom externa kandidater enligt Heraty och 
Morley (1998). Då vi båda har jobbat på bank blev vi intresserade av att undersöka deras 
rekrytering. En effektiv rekryteringsprocess kan reducera personalomsättningen samt att höja 
arbetsmoralen bland de anställda menar Farnham och Pimlott i en artikel av Heraty och 
Morley (1998). Ineffektiva rekryteringar blir kostsamma för företag då kostnader för 
anställning, utbildning, avskedande och avslutande av anställning ökar, när inte rätt personer 
tillsätts med rätt arbetsuppgifter enligt Torrington och Hall i en artikel av Russo, Giovanni, 
Rietveld, Nijkamp och Gorter (1995). Det blir utifrån detta viktigt för bankerna att ha 
rekryteringsprocesser som är effektiva för att attrahera medarbetare att söka tjänster internt 
inom banken.   

1.2 Bakgrund och problemformulering 
Idén om rekryteringen kommer från den militära terminologin enligt Bergström (1998). 
Frederick W Taylor gjorde en vidareutveckling av idén i slutet av 1800-talet i USA. Han 
valde noggrant ut sina anställda för att effektivisera produktionen på fabriksgolvet. Urvalet 
baserades på vetenskapliga principer som till exempel arbetarnas förmåga i relation till 
arbetsuppgiftens krav vilket Bergström (1998) skriver om i sin bok Att passa in 
rekryteringsarbete i ett kunskapsintensivt företag. Arnold, Silvester, Patterson, Robertson 
Cooper och Burnes (2005) menar att det sedan tidigt 1900-tal har gjorts många 
undersökningar kring utvecklingen och granskningen av rekryteringsmetoder. Vem företag 
söker när de rekryterar kan kopplas ihop med i vilken tidsepok detta sker. När 
kostnadseffektivitet var viktigt söktes i första hand en person som passade bäst för 
arbetsuppgifterna vilket Fredrick W Taylor påvisar ovan. På senare år har tjänstutbudet ökat 
och detta medför att det ställs andra krav på den personal som efterfrågas.  
 
Durkin och Hadyn (2003) menar att i tjänsteföretag är personalen den viktigaste tillgången 
och utbildning av personal har blivit viktigare och viktigare i servicebranschen då personalens 
prestationer avgör vad kunderna har för syn på tjänsterna och företaget. I denna kategori 
återfinns banker som under de senaste åren har genomgått förändringar i personalfrågor 
menar Seltzer (2004). Han menar att intern rekrytering har varit vanligt inom banker fram till 
1970-talet men att detta på senare tid har minskat utifrån en studie av två australiensiska 
banker.  
 
En fråga som den rekryteringsansvarige snabbt ställs emot är just om företaget ska tillsätta 
vakanta tjänster internt från befintlig personal eller externt enligt Heraty och Morley (1998). 
Bradley (2006) poängterar att forskning kring valet av intern- respektive extern rekrytering 
inte är så utbredd. Trots att det blir viktigare och viktigare då många har tidsbegränsade 
anställningar och företag har en ökad personalomsättning. I en undersökning av Bradley ansåg 
anställda att anledningen till att rekrytering sker internt främst berodde på att personen i fråga 
har kunskapen och erfarenheter som var relaterat till jobbet, som till exempel intern 
information samt kunskapen om organisationens sätt att arbeta. En annan orsak var att de 
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anställda förtjänar en belöning för arbetet inom företaget. Även Heraty och Morley (1998) 
poängterar att intern rekrytering ger motivation till utveckling för de anställda.  
 
Organisationer som har effektiva rekryteringsprocesser och metoder kan hitta kandidater som 
har de rätta kvalifikationerna för tjänsten till lägsta möjliga kostnad menar Russo et al (1995). 
Detta gör att företagen måste vara väl medvetna om vad tjänsten kräver och vilken slags 
person som söks. Detta resonemang för även Heraty och Morley (1998) då de menar att det är 
viktigt att inte rekrytera fel person då arbetsprestationen kan bli lägre eller denne lämnar 
företaget, vilket leder till en nyrekrytering och merkostnader för företaget. 
 
Barber, Wesson, Roberson och Taylor (1999) menar att stora företag som rekryterar frekvent 
tenderar till att effektivisera och utveckla formella procedurer för att dra till sig ansökningar 
och utvärdera dem då ett antal platser måste tillsättas. I Heraty och Morley (1998) artikel 
menar Torrington och Hall att rekryteringsprocessen består av ett antal komponenter. Dessa 
komponenter är jobbanalys, rekryteringskanaler samt bedömning och urval. Vi har för avsikt 
att utifrån dessa komponenter beskriva bankers interna rekryteringsprocesser. Då banker 
generellt tenderar till att rekrytera internt blir nästa steg om detta fungerar på alla kontor runt 
om i Sverige. Kan det ha betydelse vart kontoren är belägna för hur den interna rekryteringen 
fungerar? Detta menar vi är en intressant aspekt att studera då det kan innebära att den interna 
rekryteringen inte förekommer i så stor utsträckning för kontor belägna i inlandet. Problem 
som kan uppstå är att dessa kontor inte tar del av den interna rotationen som intern rekrytering 
innebär. Den problemformulering som ligger till grund för vår studie blir efter detta 
resonemang: ”Hur arbetar banker med intern rekrytering?” 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet med studien är att beskriva den interna rekryteringsprocessen för tre olika banker 
med kontor belägna i norra Sverige. Till huvudsyftet har vi även två delsyften.  
 
Vårt första delsyfte är att urskilja om det finns skillnader mellan bankerna och i så fall vilka? 
Det andra delsyftet är att beskriva hur inlandskontor i norra Sverige berörs av intern 
rekrytering. 

1.4 Avgränsningar 
En avgränsning som vi har valt att göra är att endast se till hur processen praktiskt går till och 
hur dessa delar påverkar beslutet av vem som skall rekryteras. Självfallet finns det många 
andra faktorer runt omkring som kan påverka rekryteringen exempelvis hur rekryterarens och 
de olika kandidaternas beteende kan påverka intervjuer, urval etc. Vi har valt att inte behandla 
dessa aspekter på ett djupare plan eftersom vi inte vill analysera enskilda individers 
uppfattningar. Vi kommer inte heller att behandla ekonomiska och effektivitetsaspekter 
utifrån intern rekrytering. 
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2. Våra utgångspunkter 
I detta kapitel presenterar vi våra utgångspunkter för uppsatsen. Genom att presentera detta 
kommer läsaren få en förståelse för vad som har påverkat studiens utformning och 
genomförande.  

2.1 Förförståelse 
Enligt Hartman (2004) är förförståelse den kunskap som en person besitter och använder sig 
av vid tolkandet av olika situationer och företeelser. Johansson Lindfors (1993) menar att 
förförståelsen beskriver forskarens föreställningar både de som finns från början och de som 
utvecklas under arbetets gång. Widerberg (2002) tycker det är viktigt att klargöra den 
förförståelse som fanns vid startskedet. Detta eftersom det skapar en bättre bild då vår 
förförståelse påverkar tolkningarna som görs av materialet som samlas in. Ju tydligare och 
noggrannare detta utförs ju lättare blir det att värdera kunskapen och därmed blir den även 
mer tillförlitlig. 
 
Det som kan ha påverkat oss i denna studie är att vi har ett företagsekonomiskt synsätt i och 
med våra pågående studier till civilekonomer. Detta gör att vi inte har lagt fokus på de 
psykologiska faktorer som påverkar vid en rekrytering utan vi har varit intresserade av hur 
intern rekrytering används och hur det uppfattas av bankkontoren ur ett företagsperspektiv. 
Den teoretiska förförståelsen har vi inhämtat under arbetets gång då vi läst vetenskaplig 
artiklar om rekrytering. Lena har efter studier i England, hösten 2006, även en grundläggande 
teoretisk förförståelse i rekrytering från kursen ”Psychology at work”.  
 
Under tiden vi har skrivit uppsatsen har Lena jobbat på ett bankkontor och fått erfarenheter 
kring rekryteringen på kontoret. Även Jenny har fått en viss insyn då hon sommarjobbade på 
ett bankkontor. Denna förförståelse kan återspeglas i vår diskussion genom att vi vet hur det 
dagliga arbetet fungerar där vi jobbade. Vi anser ändå att det inte kommer påverka studien i 
och med att vi inte varit i kontakt med den interna rekryteringen då vi anställdes externt. Detta 
gör att vi inte själva har varit en del av den interna rekryteringsprocessen.  

2.2 Kunskapssyn 
Johansson Lindfors (1993) menar att kunskapssynen är en viktig del inom forskning och 
denna innefattar vilken verklighetsuppfattning forskaren har. Författaren anser vidare att det 
finns två ytterligheter och de är positivism och hermeneutik. Generellt uttryckt innebär 
positivismen att det finns en sann verklighet där samband ofta studeras. Hermeneutiker anser 
att en sanning inte behöver gälla för alla och de vill få en förståelse för fenomenet som 
studeras.  
 
Huvudsyftet med vår studie är att beskriva den interna rekryteringsprocessen för tre olika 
banker. Genom detta vill vi urskilja stegen i processen från att banken har en vaknas till att 
platsen blir tillsatt genom intern rekryteringen. Vi har inte för avsikt att få en djupare 
förståelse till varför deras internrekryteringsprocess ser ut som den gör utan vi vill beskriva 
hur den ser ut. Vidare vill vi jämföra bankerna för att urskilja skillnader. Vi hade även som 
syfte att förklara hur de olika kontoren påverkas av den interna rekryteringen och därmed 
kommer vi även att beskriva i vilken utsträckning de berörs. Utifrån dessa aspekter tycker vi 
oss tillhöra ett mer positivistiskt synsätt så vi kommer att studera samband mellan bankerna 
mer än att ifrågasätta hur den interna rekryteringsprocessen är uppbyggd. Vi utesluter dock 
inte det hemeneutiska synsättet helt då vi i analysen och slutsatserna till viss del diskuterar 
vad resultatet av studien kan bero av.   
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2.3 Angreppssätt 
Sekundärkällor är vedertaget material inom området som studeras och detta används för att 
styrka analysen som görs menar Rienecker och Stray Joergensen (2002). Användningen av 
denna teoretiska bas är centralt för att få en bakgrund, förstå och analysera det fenomen som 
studeras fortsätter Rienecker och Stray Joergensen.  Den teoretiska bas vi använde oss av i vår 
studie blev ett redskap för att förstärka vår argumentation för att beskriva den interna 
rekryteringsprocessen. Detta medför att vi använde oss av ett deduktivt angreppssätt. Detta 
angreppssätt innebär att det finns tidigare forskning, vilken blir grunden för studien och 
därefter används för att kunna dra slutsatser om det speciella fenomenet enligt Olsson och 
Sörensen (2007).  
 
Den teoretiska basen i studien använder vi för att styrka hur den interna rekryteringsprocessen 
kan beskrivas och sedan ville vi utifrån detta gå ett steg längre genom att se hur ett 
inlandskontor berörs av intern rekrytering. Detta innebär att vi genom en beskrivning av den 
interna rekryteringsprocessen på ett bättre sätt kan beskriva för hur inlandskontoren berörs av 
intern rekrytering. Det induktiva angreppssättet innebär att verkligheten studeras för att skapa 
en teori om ett fenomen. Detta speglar inte vår studie då vi fortfarande har en teoretisk 
utgångspunkt och inte har för avsikt att generera en ny teori. 

2.4 Perspektiv 
Det perspektiv vi valt i denna studie utgår från de ansvariga för rekryteringen inom bankerna. 
Detta perspektiv innebär att vi får ta del av information av personer som beslutar om vilka 
som ska rekryteras. Ett annat perspektiv kunde ha varit de anställdas syn på den interna 
rekryteringsprocessen. Rekryteringsansvariga är även anställda men dessa personer har en 
större insikt i hur rekryteringsprocessen ser ut än de övriga, vilket gör att det blir två olika 
perspektiv. Det innebär att resultatet av denna studie grundas på personer i beslutspositioner 
angående intern rekrytering.  

2.5 Litteratursökning och källkritik 
För att hitta teorier och skapa en förståelse för intern rekrytering har vi sökt i Umeå 
Universitets databaser. Främst i databaserna: Business Source Premier, Emerald Fulltext samt 
artikelsök. Det finns mycket vetenskapliga artiklar som behandlar rekrytering i allmänhet. 
Dessa har vi kunnat använda oss av då de riktar in sig på en generell bild av 
rekryteringsprocessen oberoende av om det är intern eller extern rekrytering. Sökorden vi 
använt är; personnel review, internal recruitment, internal labour market, training och 
retention. Det sökord som gav mest träffar var ”recruitment” och vi kombinerade detta med de 
andra sökorden för att få mindre och mer relevanta träffar. Många av de artiklar vi använt har 
varit citerade av andra artiklar och forskare återkommer kontinuerligt i olika artiklar, vilket 
ökade trovärdigheten.  
 
Alla artiklar har dock inte varit peer-reviwed som vi valt att använda oss av. Detta kan ses 
som en svaghet men vi anser att vi läst många artiklar kring rekrytering och vi har valt artiklar 
som speglar de delar som ingår i processen. Det har inte funnits så många artiklar som 
behandlat specifikt intern rekrytering i den aspekten hur den interna rekryteringsprocessen 
kan beskrivas, vilket kan ses som ett problem. De artiklar som mest frekvent förekommit 
behandlar den interna arbetsmarknaden på en mer övergripande nivå och om företag använder 
intern rekrytering överhuvudtaget.  Vi anser dock att vi har kunnat besvara våra syften då 
rekryteringsprocessens delar gäller för alla slags rekryteringar. 
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Vi har även sökt i Universitetsbibliotekets sökfunktion ALBUM efter material men där har 
det inte funnits ett så stort utbud av intressanta källor. Artiklarna har gett oss den bredaste 
kunskapen inom rekrytering medan böckerna har använts mer som ett komplement för att 
fylla ut vissa områden. Vi har även använt metodböcker i vår studie för att kunna motivera de 
val vi gjort. 
 
De vetenskapliga artiklar som funnits kring intern rekrytering har behandlat om företag 
använt sig av intern rekrytering och vi har inte hittat något om hur det används inom 
företagen. Vi vill med vår studie se hur det fungerar inom ett företag och detta har vi som sagt 
inte hittat några artiklar om. Detta gör att det blir mer en diskussion om hur det påverkar 
inlandskontoren. Den vetenskapliga grunden ligger mest i själva processen.  
 
Något som även är av vikt att diskutera är relevansen på källorna. Vissa källor är av lite äldre 
karaktär till exempel artiklar från Aaker och Kirnan. Dessa är från 1989 men vi anser dock att 
dessa är väsentliga då de är citerade i andras artiklar och kan anses vara viktiga inom området. 
Även Doeringer och Piore bok kan tyckas vara lite föråldrad men dessa är väl citerade av 
många andra forskare. Många av de resterande källorna är från sent 1990-tal och från 2000-
talet.  Rekryteringsprocessens delar är som vi förstått inget som förändrats över tiden på ett 
avsevärt sätt vilket gör att vi anser att de artiklar vi använt varit relevanta.  
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3. Rekrytering 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för den teoretiska referensramen som ligger till grund 
för vår studie. Det inledande avsnittet behandlar rekrytering i allmänhet för att sedan gå in 
på att specifikt behandla intern rekrytering och vad som är viktigt för att kunna använda sig 
av intern rekrytering. Teoriavsnittet avslutas med att beskriva rekryteringsprocessens 
beståndsdelar. 

3.1 Allmänt om rekrytering 
Heraty och Morley (1998) har iakttagit att mycket av den senaste litteraturen inom 
personalhantering poängterar hur viktigt det är att rekrytering och urval stämmer överens med 
målet för organisationen. Det är essentiellt för företagen att hitta rätt person till rätt plats. 
Aaker (1989) menar att rekrytering och urval ligger som grund för att företaget hittar rätt 
personer att anställa och därmed upprätthåller en hållbar konkurrensfördel gentemot 
konkurrenterna.  
 
I en artikel av Judge och Ferris (1992) skriver de att det traditionella synsättet på rekrytering 
och urvalsmetoder grundar sig på ett rationellt ramverk, där individens objektiva egenskaper 
matchas med kraven på jobbet. Detta innebär att de som rekryterar har all kunskap om 
tjänsten och den sökandes kvalifikationer, vilket gör att personen som passar bäst för tjänsten 
blir erbjuden den. Vidare menar Judge och Ferris att det idag däremot mer handlar om att 
passa in i organisationen, den sökandes mål och värderingar skall stämma överens med dem 
som finns inom organisationen. När vi ska behandla intern rekrytering blir detta centralt då de 
som rekryteras redan befinner sig i organisationen. 
 
Ett av de viktigaste besluten som måste fattas av de rekryteringsansvariga är om rekryteringen 
ska ske internt eller externt enligt Heraty och Morley (1998). Russo et al. (1995) menar att 
företagen har fyra olika val när en vakant plats uppstår; anställa externt med liknande 
färdigheter, anställa externt med vetenskapen om att de behöver utbilda dem då de innehar 
mindre färdigheter, anställa internt eller att upphäva tjänsten. Bankernas policy för 
personalpolitiken har en inverkan på vilken eller vilka av de fyra olika valmöjligheterna som 
väljs vid rekrytering. I Heraty och Morleys artikel (1998) skrivs det om en undersökning i 
Irland, vilken visar på att 55 % av respondenterna har en skriven policy för hur rekrytering 
och urval skall ske och 11 % har ingen policy alls. Denna undersökning gjordes för att få en 
förståelse för de krafter som ligger bakom rekryterings- och urvalsprocessen.  
 
Prien (1992 s.39) tar upp några vanliga normer som kan ingå i personalpolitiken, vilka 
rekryterarna ska hålla sig till. I stora företag brukar personalpolitiken innehålla normer som: 

� Anställda som sköter sig ska få reella möjligheter att få utvecklas och få chans till 
befordring inom företaget. 

� Vid varje uttagningsbeslut är de framtida arbetsuppgifterna utslagsgivande. 
Arbetskraven ska utgöra bakgrund för hur den enskilda personen ska bedömas. 

� Den för jobbet mest kompetente ska utses. 
� Om två sökande är lika kompetenta skall en anställd gå före externa sökande. 
� Den som i en aktuell uttagningssituation blivit förbigången bör ha rätt att veta hur han 

blivit bedömd. Detta för att få en möjlighet till att korrigera sig själv.  
 
Williamson, Wuensch, Thompson and Cope (2002) skriver i en artikel att en policys styrka 
kan påverka individens bedömning. Policyn kan vara användbar för att identifiera de viktiga 
karaktärsdragen i en tjänst för individer som strävar mot ett visst yrke. Med policyn kan 
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organisationen med andra ord få upp intresset hos dem som söker nytt jobb. Detta kan vara ett 
bra sätt att skapa intern rörelse och därmed bättre förutsättningar för intern rekryteringen.  

3.1.1 Intern rekrytering 
Genom intern rekrytering tillfredställer företaget sitt behov samtidigt som de ger deras 
personal motivation till utveckling och befordringar menar Heraty och Morley (1998). 
Bradley (2006) menar att intern rekrytering är att belöna de som redan jobbar inom 
organisationen för lojalitet och engagemang, vilket i sin tur medför att de förtjänat sin 
position. Intern rekrytering behöver inte alltid innebära en befordran utan kan även vara att 
tjänster tillsätts av personer som redan arbetar extra eller deltid inom företaget enligt Turner 
(1994). Kotorov och Hsu (2002) skriver om ett stort företag som har tagit fram två modeller 
för hur intern rekrytering kan gå tillväga. Modellerna förutsätter att jobbspecifikation och 
personspecifikation redan är gjorda. Dessa kommer mer utförligt att beskrivas i 3.2.1. Det 
som är relevant för oss i dessa modeller är att när en tjänst blir ledig och den ska tillsättas 
internt finns det två olika grundtankar. Antingen får alla på företaget söka den lediga tjänsten 
och komma på intervju eller så finns det redan tilltänkta kandidater som tillfrågas och alla får 
inte möjlighet att söka tjänsten.  
 
Enligt Heraty och Morley (1998) påverkar storleken på företaget användningen av intern 
rekrytering. Ju större företaget är, desto lättare är det att använda sig av interna 
rekryteringsstrategier. Detta på grund av att de har en tillräckligt stor intern arbetsmarknad för 
att kunna fylla ut den vakanta platsen. Idag är den interna arbetsmarknaden ganska öppen då 
de anställda har friheten att själva välja vilken väg de vill gå i karriären enligt Kotorov och 
Hsu (2002). Sedan är det upp till cheferna att anställa den som är bäst lämpad för jobbet. 
Därmed närmar sig den interna och externa arbetsmarknaden då den interna blir mer och mer 
effektiv. Enligt Pfeffry och Cohen (1984) är en av de grundläggande förutsättningarna för en 
intern arbetsmarknad närvaron av befordringar inom företaget och att det finns ett begränsat 
utrymme att ta sig in i företaget. Doeringer och Piore (1971) är viktiga att nämna när 
begreppet intern arbetsmarknad diskuteras och de menar att den interna arbetsmarknaden är 
separerad från den externa arbetsmarknaden. Vidare menar de att företag förespråkar 
utvecklingen av företagsspecifika kunskaper och ofta vill behålla befintlig personal med dessa 
egenskaper.  
 
Seltzer (2004) har gjort en studie där han undersöker hur två australiensiska banker använder 
sig av den interna arbetsmarknaden under andra världskriget och orsaker till att den interna 
arbetsmarknaden används i mindre omfattning från 1970-talet. Enligt Seltzer var interna 
rekryteringar vanligt inom banker på 1970-talet då den dominerades av manlig personal som 
befordrades till högre tjänster. Vanligtvis stannade de anställda inom banken hela sin karriär 
då de i stort sett hade en förutbestämd karriär att gå. Detta är inte hur det ser ut i bankerna 
idag utan nu är många anställda inom banken kvinnor och personalomsättningen är hög. Förr i 
tiden började karriären som kassör i banken för att sedan avancera till de högre tjänsterna. 
Detta fenomen är enligt Seltzer (2004) inget som är lika självklart idag.  
 
Även Royal (2003) skriver att det finns bevis för att användandet av interna arbetsmarknader 
har minskat i USA medan en ökning i marknadsbaserade system för att hitta kandidater kan 
utläsas. Förändringar på marknaden, i teknologi samt ökad konkurrens kan bland annat ses 
som orsaker till detta.   
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Organisationer som använder sig mycket av intern rekrytering har vanligtvis även höga 
investeringar i utbildning enligt Pfeffry och Cohen (1984). Nästa avsnitt kommer därmed att 
behandla vad dessa organisationer arbeta med för att behålla sin personal.    

3.1.2 Behålla personalen 
Tanova och Nadiri (2005) definierar utbildning som aktiviteter som utvecklar förmågor, 
kunskap och beteende. Det finns allt från formella utbildningskurser internt eller externt, till 
informella som till exempel träning på jobbet med hjälp av handledare. Vidare kan träning 
även vara andra aktiviteter som coachning och mentorskap. Även Jameson (2000) 
argumenterar för att utbildning och rekrytering är starkt relaterade med varandra. Utbildning 
och olika utbildningssystem kan vara till hjälp när det är problem på arbetsmarknaden som 
exempelvis när personer är placerade på fel plats och när kunskapen inte är tillräcklig. Enligt 
Matias-Reche och Fuentes-Fuentes (2006) är utbildning av personal viktigt för att kunna 
frambringa individer med rätta egenskaperna för eventuella framtida lediga tjänster, både 
horisontella och vertikala, som kan uppkomma inom organisationen. Vidare i deras artikel 
refererar de till Guerrier och Lockwood samt Dastmalchian och Blyton som menar att i många 
företag är detta bland de viktigaste elementen för att kunna skapa en flexibilitet mellan 
uppgifter. Matias-Reche och Fuentes-Fuentes (2006) har i en undersökning kommit fram till 
att storleken på företagen är en betydande faktor för vidden av investering i utbildning. Det 
finns en klar länk mellan investering i träning och antal anställda i företaget, ju fler anställda 
desto mer utbildning.  
 
Många faktorer påverkar företagets beslut för att utbilda sina anställda eller inte enligt Smith 
och Hayton (1999). Förbättring av de anställdas prestationsförmåga, anpassningsförmåga och 
flexibilitet är några faktorer, men även investeringar i nya teknologier och anpassning till nya 
arbetssvanor är några skäl till att utbilda sina anställda. Avslutningsvis menar de att stora 
företag tenderar till att använda sig mer av formell träning.   

3.2 Rekryteringsprocessen 
Barber, et al (1999) menar att stora företag som rekryterar frekvent tenderar till att 
effektivisera och utveckla formella procedurer för att dra till sig ansökande och utvärdera dem 
då ett stort antal platser måste tillsättas. Detta för att kostnaden per ansökande ska bli så låg 
som möjligt.  
 
Enligt Prien (1992) brukar ett flertal personer vara engagerade i rekryteringsprocessen, allt 
från personalavdelningens representanter och olika chefer till blivande arbetskamrater och 
fackliga representanter. Vidare menar Heraty och Morley (1998) att det har skett en 
decentralisering i företagen vilket har medfört att rekrytering ofta sköts på de lägre enheterna 
och ansvaret ligger inte längre på huvudkontoret.  
 
I Heraty och Morleys artikel (1998) menar Torrington och Hall att vid upprättandet av 
jobbanalysen samlas all information in för vad som krävs för jobbet. Informationen kan 
komma från olika källor bland annat anställda med liknande jobb, avdelningschefer, eller från 
någon annan relevant källa. Vidare menar Torrington och Hall att den andra komponenten, 
rekryteringskanalerna, innefattar vilken strategi som skall användas för att sprida ut relevant 
information till de tänkbara kandidaterna. I den sista komponenten, urvalet och bedömningen, 
granskas de ansökande efter deras förmågor, begåvning och egenskaper för att få en inblick 
om de kan bli framgångsrika inom företaget och för att kunna göra en jämförelse med 
individer som redan finns i organisationen. I vår studie, där intern rekrytering är det som 
studeras, blir denna komponent främst en jämförelse mellan kandidater inom banken. Det 
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första steget i rekryteringsprocessen, som vi redan har varit inne på, är att upprätta en 
jobbanalys som ska ligga till grund för rekryteringen. 

3.2.1 Jobbanalys 
Mabon (2002) menar att jobbanalyser är vanligast på lägre eller på en mellannivå i 
organisationerna. Där är jobben ganska standardiserade och det finns inte så mycket utrymme 
för individuella förutsättningar. När det gäller rekrytering av chefer på högre positioner är 
varje tjänst unik. Identifiering av personliga förutsättningar och specifika omständigheter blir 
då väldigt viktiga. I Heraty och Morleys (1998) artikel menar Smith, Gregg och Andrews att 
jobbanalysen redan kan finnas upprättad för de olika tjänsterna i organisationen, helst om 
rekrytering är frekvent förekommande.     
 
Kilibarda och Fonda (1997) har i en undersökning kommit fram att företag misslyckas i några 
områden av rekryterings- och urvalsprocessen. Ett exempel är att rekryteringen och urvalet 
inte har någon klar länk med HR-strategin, resurserna och organisationens mål. Även brister i 
jobbanalysen är vanliga och därmed finns även brister i jobbspecifikationen och 
personspecifikationen.  
 
Russo et al. (1995) skriver att den första delen i jobbanalysen är jobbspecifikationen. Den 
skall ge en beskrivning om vad jobbet består av och vilken roll den arbetssökande kommer att 
ha i företaget. Med andra ord beskriver den vad som krävs av den anställde för att möta 
kraven för att få jobbet. Enligt Mabon (2002) kan en jobbspecifikation göras på olika sätt där 
ett alternativ är att göra en observation. Den ansvarige för rekryteringen observerar då hur 
arbetet går till. Denna metod används dock fördelaktligen när jobbet har liknande uppgifter 
från dag till dag. Nackdelen är att informationen kan bli begränsad då det är svårt att fånga in 
alla uppgifter. ”Gör-det-själv” är en annan metod som kan användas. Denna är dock lite 
orealistisk då den är väldigt dyr och tar alldeles för mycket tid då den ansvarige själv skall 
utföra jobbet. En tredje metod är att den som för tillfället har jobbet gör en skriftlig 
redogörelse om dess arbetsuppgifter. Nackdelen är att detta tar tid för den som skall göra den 
och denne kan förbise viktiga arbetsuppgifter. En annan metod är att använda sig av ett 
frågeformulär. Denna liknar den skriftliga redogörelsen men är mer strukturerad då det finns 
vissa förbestämda områden att besvara. Ett sista alternativ är att göra en intervju med personer 
som är insatta i jobbet exempelvis arbetskamrater och chefer. Metoderna observation, skriftlig 
redogörelse kan innebära vissa problem vid överföringen från jobbspecifikation till 
personspecifikation. Alla dessa metoder är subjektiva vilket inte behöver ge en rättvisande 
bild av jobbets karaktär.  
 
Det finns en stor variation över hur många detaljer en jobbspecifikation skall innehålla. I Ilfill 
och Morelands (1999) artikel anser Ludlow och Panton att det skall vara en sjupunkts plan 
medan Crowling och James anser att den skall innehålla sex punkter. För att på ett tydligt sätt 
visa vad som krävs för jobbet kan följande information vara passande att ha med i 
jobbspecifikationen enligt Russo et al. (1995 s.5):  

� Jobbidentifiering: noggrann beskrivning av jobb titeln, avdelning, område, företags 
namn samt belägenhet 

� Relationer med andra: vertikala och horisontella relationer exempelvis övervakare, 
chefer, underordnade  

� Jobbinnehåll: framförallt den huvudsakliga uppgiften, graden av ansvar 
� Arbetsmiljön/förhållande: till exempel fysiska förhållanden (ljudnivå, värme), sociala 

förhållanden (arbeta i grupp, nattskift) ekonomiska förhållanden (lön, bonus, 
provision)  
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� Prestationer: förklarade antingen i kvantitativa termer som till exempel mängd av 
produkter och hur mycket man skall sälja eller i kvalitativa termer som att uppnå en 
speciell kvalitetsstandard 

� Annan viktig information: Exempelvis utbildnings- och karriärmöjligheter, företagets 
position på marknaden  

 
Prien (1992) menar att när analysen av jobbet är gjord och arbetsuppgifterna är uppsatta är det 
dags för den andra delen som är personspecifikationen. Den innehåller de krav som ställs på 
personen som ska tillsättas för tjänsten. Dessa krav måste göras konkreta för att kunna sättas i 
sitt sammanhang. Delar som ingår kan till exempel vara erfarenheter, kunskaper, färdigheter 
och ambitioner. Det är dessa attribut som kommer att styra den fortsatta rekryteringsprocessen 
eftersom de specificerar en viss typ av person som de söker för tjänsten. 

3.2.2 Rekryteringskanaler 
När all relevant information om arbetet är insamlat och en jobbanalys är upprättad är det 
viktigt att hitta en lämplig metod för att få ut informationen till de potentiella kandidaterna för 
jobbet enligt Russo et al. (1995) Det har blivit väldigt viktigt för företag att förstå vilka 
organisatoriska och arbetsmässiga attribut som är viktiga för de arbetssökande enligt 
Williamson et al (2002). Företag måste ta reda på dessa attribut för att kunna annonsera de 
viktigaste. På så vis attraherar dem de rätta personerna för jobbet. 
  
Val av rekryteringskanal varierar beroende på bransch enligt Scott, Roberts, Holroyd och 
Sawbridge i Tanovas artikel (2003). Vidare menar de att service och den traditionella 
tillverkningssektorn använder sig mest av informella kanaler, medan de högteknologiska 
företagen mest använder sig av formella kanaler. I en artikel av Russo et al. (1995) menar 
Barron, Bishop och Dunkelberg att kanalen har en inverkan på både produktiviteten och hur 
länge personen stannar på företaget. Russo et al. skriver vidare att det finns två klasser av 
rekryteringskanaler; interna och externa kanaler samt informella och formella kanaler. Dessa 
klasser kan användas parallellt med varandra och skillnaderna kan vara diffusa. Externa och 
formella kanaler blir inte aktuella i vår studie då dessa inte är relevanta vid intern rekrytering, 
utan riktar sig till personer utanför företaget. Vidare skriver Russo et al. att interna kanaler är 
till exempel annonsering inom företaget, tips från anställda och chefer. De informella 
kanalerna är exempelvis ”word-of-mouth” från vänner eller familj utanför firman men även 
från anställda samt annonsering inom företaget. 
 
En nackdel med att använda informella kanaler är att vissa grupper i samhället inte får en 
rättvis chans menar Carroll, Marchington, Earnshaw och Taylor (1999). Tanova (2003) anser 
att det endast är en liten skara av potentiella kandidater som nås och dessa kanske inte riktigt 
passar bra för tjänsten. Tanova anser vidare att en fördel med kanalen är att den kan fungera 
bra för tjänster som inte kräver några speciella kvalifikationer. Enligt Russo et al. (1995) ger 
den en ganska stor säkerhet på produktivitet hos den anställde vilket oftast ger ett bättre 
rekryteringsresultat. I en artikel av Kirnan, Farley och Geisinger (1989) ses det som en fördel 
att den sökande är känd för rekryteraren och vet vilka styrkor, vilken attityd samt inställning 
som den sökande har och detta leder till att det är lättare att fastställa om denne är rätt för 
jobbet. Wanous (1973) menar att en annan fördel är att den anställde redan är insatt i vilka 
uppgifter denne skulle få i den nya anställningen. Det är mer sannolikt att individer som har 
fått en realistisk och överensstämmande information om vad jobbet innebär stannar i 
företaget, då deras förväntningar troligen blir bemötta. Enligt Heraty och Morley (1998) är det 
mycket billigare att rekrytera internt och dessa stannar oftast längre i företaget på grund av att 
de har en bättre bild av vad som egentligen krävs av tjänsten.  
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3.2.3 Urvalet 
Genom en noggrann jobbspecifikation och personspecifikation samt att företaget har nått ut 
med sin information genom lämpliga kanaler, ska de nu göra ett urval bland de sökande. 
Enligt Russo et al. (1995) har urvalsprocessen blivit väldigt viktig för företagen då anställda 
kan stanna länge inom ett och samma företag och detta medför att ett dåligt urval kommer att 
kvarstå. Bradley (2006) menar att syftet med urvalsprocessen är generellt att ta ut den bästa 
eller de två bästa personerna från ett antal ansökande.  
 
Ett viktigt steg innan den verkligen urvalsprocessen tar vid är enligt Seol och Sarkis (2005) att 
påminna sig om de uppsatta rekryteringsmålen som innefattar en granskning av kraven i 
jobbet och behovet i organisationen. Vidare menar Seol och Sarkis att detta har till syfte att 
informera om vilka kunskaper och färdigheter som krävs av de anställda samt att göra 
kriterier för en bedömningsmall. Enligt Prien (1992) kan en bedömningsmall som utgår från 
det enskilda företaget användas för att underlätta för de inblandade i rekryteringen. Det kan 
behövas flera olika system i ett företag då det är många olika slags tjänster som ska tillsättas. 
En bedömningsmall ska uppfylla vissa krav för att fungera på ett effektivt sätt och den ska 
innehålla ett begränsat antal betydelsefulla variabler som kan kvantifieras, rangordnas och 
bedömas på ett lätt sätt menar Prien. När en ordentlig jobbanalys är gjord vet de vad de söker 
och därmed kan en bedömningsmall utföras utifrån denna.  
 
De finns två kriterier att tänka på vid urvalet enligt Torrington och Hall i en artikel av Russo 
et al (1995); organisatoriska kriterier och individuella kriterier. Den förstnämnda innebär 
vilken framgång kandidaten ger företaget, medan den sistnämnda istället ser hur tillfredställd 
individen blir av sin prestation på jobbet. Bradley (2006) menar att detta kan bli enklare vid 
intern rekrytering då personer är kända inom företaget och de antas ha kännedom om 
personens målsättningar och vilken kompetens individen har. Enligt Bradley (2006) är en 
annan aspekt viktig och det är att ta hänsyn till de redan anställda vid valet av rekrytering. 
Detta eftersom det är de som kommer att kvarstå i företaget. Självfallet måste företaget göra 
en så rättvis process som möjligt vid rekryteringen men det är viktigt att de tar hänsyn till 
reaktionerna från anställda som redan finns inom företaget. Detta är väsentligt eftersom det 
kommer påverka vad de anställda tycker om företaget vilket kommer att få en effekt på deras 
framtida karriärsval.  
 
För att göra ett bra urval kan företag använda sig av olika tester. Enligt Seol och Sarkis (2005) 
är den vanligaste typen mätning av kunskap, förmåga och personlighet vilket kan göras med 
observation, fysiskt, och/eller skriftligt. Verktyg som kan användas är bland annat 
ansökningsblanketter, psykologiska tester, intervjuer, referenser, intelligenstest, 
provanställning samt konsulter sammanfattar Heraty och Morley (1998) samt Torrington och 
Hall i en artikel av Russo et al (1995). De menar vidare att det är normalt att använda sig av 
en kombination av ovanstående metoder det vill säga assessment centers. Heraty och Morley 
(1998) skriver om en undersökning i sju europeiska länder om urvalsmetoder och det 
framkom att strukturerade intervjuer generellt användes i alla länder medan de andra 
metoderna användes vid andra enstaka tillfällen.  
 
Russo et al (1995) menar att betydelsen av urvalsprocessen är inte endast att hitta den 
kandidat som är produktiv och besitter de bästa egenskaperna. Det handlar också om att se hur 
länge individen kan tänkas stanna inom företaget. Avkastningen som företaget får utav att 
anställa personen ska överstiga den tid och kostnad som uppkom vid anställningen.  
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3.3 Sammanfattande modell  
För att sammanfatta den viktigaste delen i teoriavsnittet som utgör huvudsyftet med studien, 
visas i figur 1 rekryteringsprocessen olika delar.  

 
 
 
I det första steget måste en jobbanalys göras som ska ligga till grund för rekryteringen och 
den innehåller en jobbspecifikation och en personspecifikation. I jobbspecifikationen beskrivs 
vad tjänsten innebär och vilka arbetsuppgifter som är väsentliga för den specifika tjänsten. 
Även vilka krav som ställs på den personen för att klara av arbetet finns med i 
jobbspecifikationen. Personspecifikationen innehåller de personliga egenskaperna som 
personen bör besitta för att passa för tjänsten. 
  
Nästa steg innebär hur tjänsten ska annonseras ut till de potentiella kandidaterna och detta kan 
göras på lite olika sätt. Det finns interna och externa kanaler samt formella och informella 
kanaler. Vilken eller vilka kanaler som passar bäst beror på vilka kandidater som ska nås.   
 
Det sista steget handlar om hur den bäst lämpade kandidaten väljs ut. Detta kan göras med 
hjälp av olika verktyg och de vanligaste är interjuver, tester, referenser, CV och personligt 
brev. Urvalet ska sedan baseras på en bedömningsmall där viktiga aspekter för tjänsten ska tas 
hänsyn till. Dessa aspekter kan bland annat grunda sig på den jobbanalys som upprättades i 
början av rekryteringsprocessen och ska göra det möjligt att rangordna kandidaterna. 
 
En förutsättning för att kunna använda sig av interna rekryteringar är att det finns en intern 
arbetsmarknad inom företaget. Interna rekryteringar är ett sätt att belöna personalen och höga 
investeringar i utbildning är vanligt för dessa företag. Utifrån detta vill vi för det första 
besvara huvudsyftet med studien, vilket är att beskriva den interna rekryteringsprocessen. Vi 
vill även besvara två delsyften, det första att urskilja skillnader mellan bankernas interna 
rekrytering. Det andra delsyftet är att beskriva hur tre inlandskontor i norra Sverige berörs av 
intern rekrytering. 

Upprättande av 
jobbanalys 

Urval och 
bedömning  

Val av 
rekryterings-
kanaler 

Figur 1  
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4. Praktisk metod 
Syftet med detta kapitel är att beskriva hur studien praktiskt har genomförts, vilka våra 
respondenter är och vilka metoder vi valt i vår studie. Vidare beskrivs genomförandet av 
intervjuerna och accessproblematiken.  

4.1 Våra undersökningsobjekt 
Vi har valt att studera tre banker i vår studie eftersom vi ville ha möjligheten att jämföra och 
se vilka skillnader det finns mellan bankerna i deras interna rekryteringsprocesser samt i 
vilken utsträckning de berörs av intern rekrytering. Då vi observerat att större företag i större 
utsträckning använder sig av intern rekrytering blev det naturliga valet att välja de tre största 
bankerna i Sverige då de är väletablerade och finns utspridda över hela landet. Detta gör att de 
har bra förutsättningar för att använda sig av intern rekrytering. 

4.2 Val av respondenter 
Vi har tagit kontakt med personer på vardera bankkontor som varit relevanta för vår studie. 
Med relevanta menar vi de personer som har bäst kunskap om den interna rekryteringen. Vi 
utgick från att komma i kontakt med personerna som är rekryteringsansvariga. Det är viktigt 
att få information av människor som besitter vida kunskaper inom området som undersöks för 
att få den bästa informationen enligt Holme och Solvang (1997). Detta har baserat på vår 
subjektiva uppfattning om vilka som är mest engagerade i processen. Resultatet av detta har 
inneburit att vi intervjuat totalt nio stycken, tre från vardera bank. Vi har intevjuat 
kontorscheferna för ett inlandskontor och ett kontor som ligger beläget i en större stad i noorra 
Sverige samt personer på HR - avdelningen som ansvarar för rekryteringen i för varje bank 
har utgjort våra respondenter. Genom att vi haft tre personer för varje bankkontor och även 
respondenter för två olika kontor i samma bank skapades en större trovärdighet för vår studie 
då vi kan se hur dessa svar stämmer överens. Dessa personer är de mest relevanta eftersom de 
är involverade i rekryteringarna och har stor kunskap om rekryteringsprocessen. Både 
kontoren i en större stad i norra Sverige och inlandskontoren har valts av bekvämlighet då vi 
haft möjlighet att ha personlig kontakt med respondenter från dessa kontor.  

4.3 Undersökningsdesign 
Enligt Bryman och Bell (2005) utgör undersökningsdesignen ramen för hur datamaterialet 
samlas in och hur det i sin tur analyseras. En fallstudie är lämplig när undersökningen 
innefattar ett eller ett fåtal fall enligt Lundahl och Skärvad (1999). När mer än ett fall studeras 
blir det en multipel fallstudie enligt Bryman och Bell (2005). Vidare kan fallstudier användas 
för att testa teorier enligt Lundahl och Skärvad (1999). Resultatet vid dessa studier är inte 
generaliserbart till en population i en statistisk mening. Men resultaten kan bland annat 
användas för att se mönster och jämföras de statistiska resultaten menar Lindahl och Skärvad 
(1999). 
 
Vårt val av en multipel fallstudie grundar sig på att vi vill testa teorier angående den interna 
rekryteringsprocessen och vidare jämföra bankerna för att kunna urskilja skillnader. Vi har 
inte för avsikt att generalisera resultatet i en vidare bemärkelse utan vi vill belysa den interna 
rekryteringen till dessa bankkontor. 
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4.4 Kvalitativ metod 
Valet av kvantitativ eller kvalitativ metod styrs av hur materialet samlas in och hur det i sin 
tur analyseras enligt Johansson Lindfors (1993). Kvale (1997) menar att metoderna utgör 
olika redskap som kräver olika kunskap för att användningen skall bli så effektiv som möjligt.  
 
För att genomföra vår studie har vi dock använt oss av en kvalitativ metod för att undersöka 
om bankerna har en utarbetad internrekryteringsprocess. Den kvalitativa metoden kan 
jämföras med att förstå de speciella karaktärsdragen på något medan den kvantitativa metoden 
istället mäter hur mycket och hur utbrett något är. Då vårt syfte innebar att beskriva den 
interna rekryteringsprocessen för ett fåtal banker anser vi att en kvalitativ metod var mer 
passande då vi vill beskriva karaktärsdragen för processen. Eftersom vi har ett mer 
positivistisk synsätt kommer detta att speglas i analysen. Syftet blir inte att ifrågasätta deras 
interna rekryteringsprocess utan som vi tidigare nämnt beskriva processen och jämföra 
bankerna utifrån respondenternas svar. Den kvalitativa metoden anser vi även vara ett 
lämpligt val vid fallstudier då det finns större möjlighet till att få mer detaljerad och djupare 
information. 

4.5 Undersökningsmetod  
För att kunna genomföra vår studie har vi samlat in material genom semistrukturerade 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer utgår från ett antal teman som ska beröras men 
ordningsföljden är inte i förväg bestämd enligt Bryman och Bell (2005). Kylén (2005) och 
Bryman och Bell (2005) menar att vid intervjuer ges den bästa förutsättningen för att få ta del 
av respondentens uppfattningar. Den gav oss möjlighet att få en god access som behövdes för 
att få ta del av den informationen vi behövde för att besvara frågeställningen på bästa sätt. 
Alternativet till intervju skulle ha varit en enkät eller observation. Kylén (2005) menar att 
syftet med enkäter är att få svar från ett större antal respondenter och att alla får svara på 
samma frågor för att sammanställa till någon form av statistik. Vi gjorde valet att inte använda 
enkäter eftersom vi ansåg att risken skulle öka att vi skulle missa aspekter som är viktiga. 
Eftersom vi endast undersökte ett fåtal banker ansåg vi även att vi skulle få ut mest 
information med hjälp av intervjuer. Det var även enkelt att komplettera för att få ytterligare 
material av respondenterna när vi hade fått en personlig kontakt med dessa. Detta menar även 
Eriksson och Weidersheim-Paul (2006) som anser att en fördel med att använda sig av 
intervjuer är att frågorna kan följas upp vid behov.  

4.6 Genomförandet av intervjuerna 
Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide som innehöll en lista på teman som skulle 
beröras (se bilaga 1). Detta temaval grundade sig i den teori vi har i denna studie för att täcka 
de delar som vi hade för avsikt att studera. På så vis mötte respondenterna relevanta och 
likartade frågor då vi har för avsikt att jämföra bankerna. De teman som vi berörde under 
intervjuerna var bakgrundsfrågor om respondenterna, allmänt om intern rekrytering, 
utbildning och stegen i den interna rekryteringsprocessen. Inlandskontoren fick besvara fler 
frågor då vi hade som ett delsyfte att undersöka hur dessa berörs av intern rekrytering (se 
bilaga 2).  
 
Vi valde att börja med frågor om respondenterna för att de skulle få en mjuk början med 
enklare frågor och känna sig bekväma. För att underlätta för oss själva hade vi lagt in mer 
specifika punkter under varje tema för att veta att alla delar blev besvarade under intervjun. Vi 
lade mest fokus på det tema som berörde den interna rekryteringsprocessen eftersom detta var 
huvudsyftet med studien. När intervjuguider används är det vanligt att använda öppna frågor 
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enligt Jacobsen (1993). Vi ansåg att det var passande för att minimera risken att ställa ledande 
frågor då de fick möjlighet att först svara fritt på frågorna själva. Om vi tyckte att de hade 
missat viktiga aspekter ställde vi följdfrågor. Vissa delar valde vi ändå att ha mer 
strukturerade för att få en tydlig bild av hur bankerna behandlar dessa. Vid konstruktionen av 
frågorna har vi utgått från vår problemformulering samt från teorin för att få med de delar 
som är relevanta. Innan intervjuerna hade även vi delat upp frågorna emellan oss för att alla 
skulle bli besvarade, men samtidigt hade båda friheten till att lägga in följdfrågor under hela 
intervjun. 
 
Vi har inte lämnat ut någon intervjuguide till respondenterna innan intervjuerna. Detta för att 
vi ville att respondenternas svar skulle vara spontana. Vi ansåg att de skulle ha kunskap om 
rekryteringsprocessen eftersom de, när vi kontaktade dem första gången, sa att de är 
involverade i denna process. Vi gjorde istället en ordentlig presentation för syftet med studien 
då vi bokade en tid för intervjuerna. Alla intervjuer spelades in med godkännande från 
intervjupersonerna, vilket vi ansåg öka koncentrationen för att ställa relevanta frågor och 
följdfrågor då vi inte behövde anteckna.  
 
Intervjuerna med kontorscheferna från den större staden gjordes på deras kontor. En intervju 
med den ansvariga på personalavdelningen gjordes också med en så kallad besöksintervju 
medan de två andra gjordes över telefonen. Detta för att dessa befinner sig i Stockholm. Dessa 
intervjuer tog från 60 minuter till 90 minuter. Vi gjorde även kompletteringsintervjuer med de 
tre kontorscheferna över telefon och dessa pågick i 30-40 minuter. Intervjuerna med 
kontorscheferna för inlandskontoren var också besöksintervjuer och de tog drygt en timme per 
respondent att genomföra. 

4.7 Personliga erfarenheter från bankkontor  
Vi har haft fördelen att ha en personlig koppling till orten där inlandskontoren ligger då Lena 
har jobbat på bank på denna ort. Även Jenny har jobbat på bank men inte på orten i fråga utan 
i en stad längs norrlandskusten. Detta har inneburit att vi haft personliga erfarenheter från 
dessa jobb och haft möjligheten att uppmärksamma hur de jobbar med rekrytering inom 
bankväsendet. Vi har använt denna kunskap och fått delar bekräftade som vi redan haft insikt 
om. Detta har gjort att vi kunnat förstå om det faktiskt fungerar som de säger i verkligheten, 
vilket även underlättat i vårt sätt att ställa följdfrågor.  

4.8 Access 
Access innebär att få tillträde till den information och data som är nödvändig för att 
genomföra studien enligt Johansson Lindfors (1993). Accessproblemtik är alltid viktig att 
diskutera för att en förståelse ska fås för hur den kan påverka studien.  
 
Vid våra intervjuer har respondenterna redogjort för att de har en nedskriven policy för den 
interna rekryteringen men vi har inte fått ta del av dessa vilket gör att vi litat på att de talat 
sanning. De har även sagt att de har nedskrivna processbeskrivning, vilka vi inte heller har 
tagit del av. Detta anser vi vara ett accessproblem men då respondenterna inom varje bank har 
fått redogöra för processen har vi ändå fått en överensstämmande bild över processen. 
 
Vi har även känt att en del frågor har varit svåra att besvara för vissa av respondenterna. Ett 
exempel är när de ska beskriva urvalet. Det verkar som att många inte tänker på varför de gör 
på ett visst sätt eftersom det känns så självklart för dem. Detta kan innebära ett accessproblem 
i och med att vi kanske inte har kunnat ställa de rätta frågorna eller att de inte kunnat berätta i 
detalj hur de går tillväga. 
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4.9 Kritik av primärkällor 
Alla respondenterna har försökt besvara våra frågor och vi känner att de inte varit hämmade 
av att vi spelade in intervjuerna. Att de visste att de skulle vara anonyma gjorde att de inte 
behövde känna att deras svar skulle bli kopplade till dem och att de skulle känna sig uthängda. 
Bryman och Bell (2005) diskuterar dock förekomsten av intervjuareffekt och att det kan 
finnas en risk för att respondenterna vill ge en förskönad bild av sig själva. Det finns i vår 
studie en risk för att respondenterna har beskrivit processen som de vill att den ska vara men 
att det kanske inte är så i verkligheten. Vissa steg i processen kanske inte används i praktiken. 
Vi anser dock att vi minimerat denna risk i och med att svaren från respondenterna har 
behandlats anonymt. 
 
Det finns dock en risk att vi i rollen som intervjuare inte har ställt rätt frågor. Vi har ingen 
tidigare erfarenhet av att intervjua och detta kan vi inte utesluta varit en bidragande faktor till 
de svar vi fått. Detta har vi även fått erfara då vi gjorde kompletteringsintervjuer med tre av 
respondenterna. Frågorna som berörde jobbanalysen har även utgjort en svårighet då det har 
känts som respondenterna kanske tänker på hur de gör utan att det bara går på rutin. 
 
Vi hade vissa problem med att de beskrivit processen för deras externa rekrytering. Ett 
exempel på det är att en respondent började prata om att rekrytera studenter. Men vi 
förtydligade detta vid behov och då kom de på sig själva att det inte var detta vi var 
intresserande att få information om. 

4.10 Behandling av intervjuerna 
Efter intervjuerna transkriberades respondenternas svar för att underlätta sammanställandet av 
empiriavsnittet. Vi gav respondenterna chans att läsa igenom transkriberingen och kontrollera 
att vi uppfattat deras svar på ett sätt som de tänkt sig. Detta kallas respondentvalidering och är 
vanligt förekommande i kvalitativa studier enligt Bryman och Bell (2005). Risker med 
respondentvalidering kan enligt Bryman och Bell vara att respondenter kanske vill ta tillbaka 
saker de sa vid intervjun för att de kanske sagt något som de inte vill ska bli offentligt. Denna 
risk har vi minimerat då inte bankerna eller respondenterna namnges. För att besvara vårt 
syfte är det inte väsentligt vem som sagt vad utan vi har bara för avsikt att jämföra bankerna 
med varandra.  
 
Utifrån materialet från intervjuerna har vi delat in empiriavsnittet i tre olika avsnitt för att få 
en struktur som är lätt att följa. De olika avsnitten vi valt att dela in empirin är policy och 
riktlinjer för intern rekrytering, internrekryteringsprocessen och internrekrytering på 
inlandskontoret. Vi har en liknande indelning i analyskapitlet för att det ska vara lättare att 
hitta tillbaka i empirin. Bankerna behandlas även var för sig i ett eget avsnitt i empirin för att 
få en tydlig bild och underlätta för läsaren. Vi har benämnt bankerna A, B och C i studien. 
analys har sedan gjorts utifrån en deduktiv ansats, vilket vi tidigare beskrivit, samt genom en 
jämförelse mellan bankerna för att besvara våra syften. 
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5. Intern rekrytering  
I det empiriska avsnittet kommer vi att presentera resultatet av våra intervjuer med de sex 
olika bankkontoren. Presentationen kommer att ske uppdelat för varje bank. Vi kommer att 
presentera intervjuerna i tre större delar. Delarna är: policy och riktlinjer för intern 
rekrytering, den interna rekryteringsprocessen samt intern rekrytering på inlandskontoren.  

5.1 Bank A 

5.1.1 Policy och riktlinjer för intern rekrytering  

Den officiella personalpolitiken säger att personalen ska ha möjlighet att utvecklas inom 
företaget. Möjligheten för att personalen ska kunna söka andra jobb ska finnas och att de ska 
kunna gå vidare inom banken då det finns många olika vägar att gå. De flesta tjänsterna inom 
Bank A tillsätts internt inom banken då de gärna vill ha någon form av kännedom av 
personen. Bank As policy för rekrytering är att anställda ska ha förtur till jobbet, personalen 
skall inte kunna bli utkonkurrerad av någon som kommer utifrån. De har en utarbetad policy 
om hur de skall gå tillväga vid rekryteringen. Det är en noggrann beskrivning om processen 
från att de har en vakans på ett kontor till att den blir tillsatt och börjat jobba. 
 
För Bank A är en intern rekrytering när en fast anställd rekryteras, därmed räknas extra 
personal som en extern rekrytering. Alla lediga tjänster skall läggas ut internt och de använder 
sig inte av befordringar i normalfallet. När det uppstår en lucka på ett kontor kan de ibland 
anse att det är någon på kontoret som kan ta över, då det är dennes nästa steg. De försöker så 
långt det är möjligt ge deras anställda en utveckling på kontoret men självfallet finns det 
begränsningar då de inte har alla slags tjänster på alla kontor. Men de är en stor koncern och 
har kontor internationellt vilket gör att det finns många olika möjligheter. Bank A vill att 
initiativet skall komma från de anställda.  
 
Bank A sköter sin egen interna rekrytering och använder sig inte av några konsulter. De 
utvecklar sina egna ledare vilket är en del av deras kultur. Den som är intresserad av att bli 
ledare får bland annat gå utbildningar. I rekryteringen är organisationens mål och strategi en 
viktig punkt då det är essentiellt att deras företagskultur accepteras. I en intern rekrytering 
läggs det inte så stor fokus på organisationens mål och strategi då personen redan finns inom 
företaget. Detta blir mer väsentligt vid extern rekrytering. När Bank A rekryterar är det viktigt 
att de anställs av banken och inte för ett visst kontor eller för en viss tjänst. De anser att det är 
viktigt att de skall kunna jobba var som helst inom koncernen. Vid interna rekryteringar 
lägger de stor vikt för kontorets mål och strategi. Det är viktigt att personen passar för 
kontoret och för vad som gäller där. De försöker lyssna mycket till deras medarbetare när de 
skall rekrytera någon. Oftast gör kontaktombudet en avlyssning för att se vad de anställa 
tycker behövs. Gemenskapen på kontoret är viktig. Alla ska trivas och känna sig delaktiga och 
det är viktigt att alla kan arbeta tillsammans. Men det är trots allt kontorschefen som 
bestämmer vem som ska anställas. 
 
Bank A tror att intern rekrytering är en bra personalpolitik och motiverande för medarbetarna. 
Personalen har möjlighet att utvecklas vidare genom bland annat byte av tjänst men även byte 
av kontor. De anser att det är viktigt att personalen känner att de har många möjligheter och 
många olika vägar att gå. Bank A ska ge sina medarbetare en grund för att kunna utvecklas 
och erbjuda ett motiverande yrkesliv och de ser stora fördelar med intern rekrytering. Det 
anser att det finns flera dimensioner av intern rekrytering, där några av de största fördelarna är 
att de ger utvecklingsmöjligheter för de anställda då de har kännedomen om banken, de kan 
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deras kultur, vet vad banken står för och vet hur de jobbar. Det blir även en rörlighet bland de 
anställda inom banken och att kontoren får nya medarbetare. Bank A jobbar med att uppvisa 
en tydlig kultur för vad som banken står för och de tycker det är viktigt att personalen vet vad 
som gäller, vilket underlättar för den interna rekryteringen. De tycker att den interna 
processen är mycket enklare än den externa eftersom det redan finns mycket information om 
den sökande. Den anställde kommer även snabbare in i arbetet då denne känner till kulturen, 
deras arbetssätt och system. Det är även lätt att använda referenser när personen i fråga finns 
inom banken. 
 
Samtidigt är de medvetna om att intern rekrytering kan ha sina nackdelar. Det kan vara ett 
problem att inte få in nya människor i organisationen. Men självfallet när det är många som 
slutar måste de fylla på med nya personer utifrån. Några nackdelar som kan ses är att det blir 
ett begränsat urval och samtidigt kan det bli problem med att få folk till mindre orter.  

5.1.2 Behålla sin personal  
För att överhuvudtaget kunna rekrytera internt krävs det att de anställda vill vara kvar inom 
banken. För att behålla personalen tror de att det är viktigt att ge medarbetarna eget ansvar. 
Detta ganska långt gående personliga ansvar visar att de litar på sina medarbetare. Eftersom 
de en gång har blivit anställda i Bank A och det är många med väldigt stor kompetens har de 
ganska stora ambitioner att ta ansvar och egna beslut. Eftersom banken är så pass 
decentraliserad har kontoren väldigt långtgående beslutande rätt vilket medför att även deras 
medarbetare har möjlighet att ta egna beslut och ansvara för sitt arbete. Det poängteras att det 
är viktigt med synen på människan och tilltro. 
 
Varje kontorschef sätter upp en verksamhetsplan för kontoret tillsammans med sin personal 
där de kommer fram till vad som skall ske under året. Därefter har varje kontorschef ett så 
kallat plussamtal med varje anställd som utgår från personen ifråga och är ett planerings- och 
utvecklingssamtal. Här sätts det upp en handlingsplan för varje individ med bland annat 
affärsmål som ska leda till att målen nås i verksamhetsplanen. Med hjälp av plussamtalet får 
deras medarbetare chansen att tycka till och diskutera eventuella utbildningar som krävs eller 
andra alternativ för att öka sin kompetens. Det finns många olika metoder och de anser att det 
är bara fantasin som sätter gränser. Det skulle kunna vara att utvecklas ytterligare inom 
området, byta område eller om de till exempel har intresse att bli kontorschef.  
 
Bank A erbjuder ett antal utbildningar till sin personal. I utbildningsbasen på intranätet kan 
personalen se vilka olika utbildningar som erbjuds. Det finns lite olika allmänna utbildningar, 
chefsutbildningar, affärsmannaskapsutbildningar samt placeringsutbildningar. Vid intresse för 
utbildningar går de in och anmäler sig och när det är tillräckligt många anmälda genomförs 
utbildningen. 

5.1.3 Den interna rekryteringsprocessen  

De som är involverade i hela rekryteringsprocessen är kontaktombud/fackmedlem, 
gruppchefen/kontorschefen samt någon representant från personalavdelningen. Bank A har 
försökt att skapa en bra struktur på deras rekryteringsprocess. Deras steg i processen kan 
officiellt förklaras i; en vakans uppstår, de analyser kontoret och ser till vilka krav som ställs 
på arbetet och sedan på personen, annonsering sker internt, alla kallas till intervju och 
slutligen sker ett urval.  
 
När Bank A får en vakans på ett kontor startar processen med att en analys görs av kontoret. 
Denna innefattar om det kommer bli några förändrade uppgifter, vad det är för tjänst som söks 
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och ifall det är någon nuvarande anställd på kontoret som skall gå vidare med nya 
arbetsuppgifter. Oftast är de väl medvetna och har goda kunskaper om vad jobbet kräver och 
vilken kompetens som söks. I regel krävs det endast att få ner det på papper. 
Personalansvarige tillsammans med kontorschefen sätter upp en kravspecifikation för varje ny 
ledig tjänst. Den består av ett antal stolpar om vad som krävs av personen för att klara av 
jobbet och andra aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. När kravspecifikationen görs tas 
hänsyn till vad kontoret behöver, vilka sorts kunder de kommer att möta och att 
personligheten ska fungera med de anställda på kontoret. Ett exempel på en kravspecifikation 
kan vara en aktiv person som vill göra affärer, tycker om att ha ordning och reda och att jobba 
i grupp. Ett annat exempel är en utåtriktad person som är drivande i affärer och en 
grupplagsspelare. I stora drag söks alltid en person som kan hantera det mesta och har en 
gedigen bankkunskap. För varje tjänst vill de ha en person som passar in på kontoret och 
tycker om kontorets arbetssätt. 
 
Kontorschefen eller gruppchefen utformar annonsen och personalavdelningen sköter det rent 
praktiska. I annonsen beskriver de vilken typ av tjänst det gäller, vad det finns för 
utvecklingsmöjligheter, vad det är för kompetenskrav och vilka som är kontaktpersoner. 
Annonsen är kort och koncis och består av det mest väsentliga. För ytterligare information får 
man ta kontakt med någon på personalavdelningen, kontorschefen/gruppchefen eller 
kontaktombudet. Information brukar gå ut på kontoret innan tjänsten läggs ut eftersom de 
anställda berörs. De undviker att fråga någon personligen för att inte någon skall vänta på att 
bli tillfrågad och därför står de fast vid att alla som är intresserade skall söka. 
 
Bank A lägger ut alla vakanta tjänster på deras intranät, vilket fungerar som en intern 
arbetsförmedling. Där finns en databas där alla lediga tjänster i banken hamnar. De anser att 
detta är viktigt för att alla ska få chansen att söka de tjänsterna som är intressanta. Eftersom de 
anställda skall gå före de externa annonseras tjänsten alltid ut internt först och detta måste 
alltid göras trots att de kan tänka sig att anställa extrapersonal på ett kontor. Ifall det är en 
internt sökande till tjänsten som har potential att klara av jobbet kommer denne bli anställd då 
personalen inte skall kunna bli utkonkurrerad av någon som kommer utifrån enligt deras 
officiella personalpolitik. 
 
Efter en viss ansökningstid har ett antal sökande anmält sitt intresse till tjänsten och 
kontorschefen får en sammanställning från personalavdelningen för vilka som har sökt. 
Eftersom de sökande redan är anställda av banken har den största delen av jobbet redan gjorts 
då de redan är medvetna om att personen passar i banken. Enligt personalpolitiken för Bank A 
ska alla som söker internt få komma på intervju. Intervjun sker med kontorschefen, 
kontaktombud och någon från personalområdet. Vid intervjun finns alltid en struktur så de är 
väl medveten om vilka frågor som ska ställas. Det finns även en mall för detta som har 
arbetats fram tillsammans. De diskuterar lite om banken, frågar personen vilken 
yrkesutbildning den har, starka/svaga sidor, hur dess framtid ser ut, dess värderingar, om 
deras familj, om tjänsten och vilka krav personen ställer. Vid intervjuerna försöker de fånga in 
de här bitarna för att se om personen stämmer in på deras kravspecifikation. Under intervjun 
samlas så mycket information som möjligt in för att ett beslut ska kunna fattas om vem som är 
mest lämpad för tjänsten.   
 
När det är svårt att göra ett urval brukar intervjun kompletteras med ett test. De använder sig 
av Papi som är köpt från Cubiks. Papitestet utgår utifrån en cirkel som mäter områdena: 
ambition, prestera, leda, planera/noggrannhet, förändringar, beteende samt 
arbetstemperament. Testet består av två deltest med ett antal frågor. I det första testet ställs två 
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påståenden mot varandra där de sökande ska välja det passar bäst för dem själva. Testet skall 
visa hur de skulle reagera i pressade situationer vilket visar vilken roll som intas, de behov 
personen har samt hur de skulle anpassa sig till arbetet. I det andra testet ska svaren graderas 
på en sjugradig skala från ”stämmer inte alls” till ”stämmer mycket bra”. Svaren från 
personen blir sedan jämförda med en normgrupp. Testet är bra då de kan relatera resultatet av 
testet till intervjun. Det används dock inte så ofta internt men är en väldigt bra grund för att 
skapa en diskussion. Förutom testet och intervjuer används även referenser. Dessa är väldigt 
bra då den sökande personens svaga och starka sidor kan styrkas samt att en känsla kan fås 
om hur personen fungerar i största allmänhet. CV används inte riktigt internt, då en gedigen 
erfarenhet av personen redan finns i startskedet eftersom den redan jobbar inom banken.  
 
Utifrån informationen som samlas ihop utvärderas de olika kandidaterna. Banken har inte satt 
upp någon standardiserad bedömningsmall som alltid skall följas. De söker en person som 
stämmer överens med personspecifikationen för den specifika rekryteringen. Varje kandidat 
diskuteras tillsammans och de försöker göra en total bedömning av varje person. Detta kan 
göras genom att använda en graderingsskala på 1, 2, 3 plus. Det är viktigt att inte ha ett 
avprickningssystem då de kan missa viktiga detaljer som kan betyda mer än en viss punkt på 
listan. Intervjun är ett väldigt viktigt beslutsunderlag och även första intrycket och intuitionen 
har en stor del i valet. Intervjun kan jämföras med ett kundmöte. Nervositeten och 
anspänningarna liknar varandra och i kundmötet gäller det att få kunden att välja ”sina 
produkter” och kan liknas med intervjun. På så vis kan en inblick fås av hur personen fungerar 
i ett verkligt kundmöte. Men för att välja ”den bästa” förs en diskussion mellan de 
inblandande för att se vem som passar bäst för tjänsten. Det viktigaste är att göra en 
helhetsbedömning och se till personens personliga egenskaper. De personliga egenskaperna 
väger tyngre än dess rena kunskaper. Bank A ser till kravprofilen och hur de sökande passar 
in men i slutändan blir det en subjektiv bedömning där de går mycket på deras intuition och 
intrycket vid intervjun. Beslutet om vem som skall tillsättas tas tillsammans men 
kontorschefen har det slutgiltiga avgörandet. 

5.1.4 Intern rekrytering på inlandskontoret 
De olika kontoren i Bank A har liknande steg i rekryteringsprocessen då de har instruktioner 
och riktlinjer att följa samt att personalavdelningen alltid håller i själva rekryteringen anser 
kontorschefen för inlandskontoret. 
 
Det hör inte till vanligheten att de internrekryterar på kontoret. Under en tioårsperiod har det 
bara skett ett fåtal rekryteringar internt. Av dem som jobbar där idag är det en person som 
blev intern rekryterad från samma kontor. Han blev rekryterad till en annan position på 
kontoret. De har även en kvinna som blivit internrekryterad till en annan stad och sedan 
rekryterats tillbaka till kontoret. De har även ett par personer som blivit internrekryterade till 
andra kontor som ligger i andra städer men de får själva inte så många som rekryteras till 
dem. Detta tror hon beror på distansen till andra städer. Hon tror de är värst utsatta då det inte 
är pendelavstånd till en annan stad. Mindre kontor kan ha liknande problem men eftersom de 
oftast har pendelavstånd så är det ett större problem då de får ta många utbildningskostnader. 
Detta beror på att många försöker få in foten på de mindre kontoren och söker sig sedan till de 
större.    
 
En fördel med distansen till andra kontor och städer tycker hon är att när man intern rekryterar 
så kan de räkna med att personen stannar kvar ett tag. Eftersom de inte har några andra kontor 
i närheten kommer de inte att söka sig till ett annat kontor som till exempel är större. De kan 
inte utnyttja kontoret som en inkörsport till banken. 
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Hon kan inte på rak arm komma på något som kan förbättra deras chanser till intern 
rekrytering eftersom de inte har några städer inom pendlingsavstånd idag. Men skulle detta 
förbättras med bättre trafik så kanske det skulle kunna vara ett alternativ. En intern rekrytering 
kan ju även göras inom kontoret och en nackdel som kan skapas då är om en anställd blir chef 
över sina kollegor. Detta kan vara svårt för personen i fråga eftersom alla känner varandra 
väldigt bra på kontoret. För att behålla personalen både inom koncernen men även på kontoret 
jobbar de mycket med utbildningar. Men är någon intresserad av att flytta får de ta på sig 
”koncernhatten” och hjälpa dem till att hitta en annan plats. Här tjänar det ingenting till att 
endast tänka på sitt eget kontor. 

5.2 Bank B 

5.2.1 Policy och riktlinjer för intern rekrytering  

Bank B har en policy för intern rekrytering som anger hur själva processen skall gå till. 
Policyn är nedskriven och finns tillgänglig för alla anställda på deras intranät. Policyn 
fungerar som ett stöd under rekryteringen för att de inte ska glömma något steg. Policyn för 
intern rekrytering innefattar sju moment, för varje moment följer även några underrubriker 
med olika checklistor för intern rekryteringen, dessa återkommer vi till under 
rekryteringsprocessen.  
 
Enligt Bank B uppfylls definitionen för en intern rekrytering när en tillsvidareanställd i 
banken blir rekryterad. En vikarie eller extrapersonal anses vara en extern rekrytering. Bank B 
använder sig normalt inte av befordringar, utan de förespråkar en öppen sökprocess där alla 
anställda har möjlighet att söka tjänsten. Målet är att den mest lämpade kandidaten ska bli 
erbjuden tjänsten. Det är inte exakt specificerat att interna sökande ska gå före externa i 
policyn men det kopplas mycket till att medarbetare inom banken ska få möjligheten att 
utvecklas och då blir det ofta naturligt att dessa får företräde. De kan också söka personal 
internt och externt parallellt och detta val grundar sig på tidigare erfarenheter. Tidigare 
erfarenheter innefattar bland annat om en liknande tjänst tidigare utlysts internt och 
kompetensen inte fanns. Detta blir en slags uppskattning av hur många som kommer att söka 
tjänsten. Andra omständigheter kan vara om det är av intresse att få in en utomstående på 
kontoret. Bank B rekryterar som sagt oftast internt men inte alltid. Grunden för Bank Bs 
policy är att alla inom banken ska få ta del av de jobb som är lediga, då det är essentiellt att 
alla får samma möjlighet att utvecklas.  
 
Bank B använder normalt inte externa konsulter vid interna rekryteringar eftersom de anser 
sig ha den kompetens som behövs inom organisationen. Externa konsulter kan bli aktuella vid 
tillsättning av högre tjänster om det finns svårigheter att en lämplig kandidat, men 
utgångspunkten är att de försöker klara av detta själva.  
 
Bankens mål och strategi är väldigt viktig att ta hänsyn till vid rekryteringen. De krav och mål 
som ställs på kontoret och organisationen behöver uppfyllas och för att detta ska bli möjligt 
läggs personliga krav på varje anställd. När en intern rekrytering sker har kontoret redan klart 
för sig vilka yrkesroller som krävs för att deras mål ska nås och vid rekrytering tas detta i 
beaktning för att välja den person som behövs för den specifika rollen. 
 
Bank B anser sig inte ha möjlighet att fråga om de enskilda medarbetarnas uppfattningar vid 
en rekrytering. Banken anser att alla medarbetare står vid samma uppfattning, de vill ha en 
duktig medarbetare som är en god arbetskamrat, en person som levererar och ger god service. 
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För högre tjänster till exempel chefstjänster kan Bank B dock ibland göra ett undantag och ta 
de anställdas åsikter i beaktning för att göra en specifikation över hur personen skall vara. Det 
är inte alltid så men det kan hända vilket är vanligare ju högre tjänsten är.   
 
Personalpolitiken i Bank B förespråkar att det är viktigt för medarbetarna att få utvecklas och 
att alla tjänster ska finnas tillgängliga för alla anställda. Detta är viktigt för att alla 
medarbetare ska ha samma chans att kunna byta arbetsplats. Utvecklingsplaner är också en 
viktig del och en medarbetare som börjat med en uppgift ska kunna utvecklas vidare om 
denna ambition finns. Bank B anser dock att personalpolitiken blir mer relevant när det gäller 
extern rekrytering. Det kan vara ett sätt att locka till sig nytt folk genom att visa att deras 
personalpolitik är fördelaktig. Inom företaget är de anställda medveten om företagets 
personalpolitik, vilket gör att budskapet om personalpolitiken inte har någon direkt inverkan 
när det gäller intern rekrytering. Eftersom den är densamma över hela landet är det inte ett 
skäl till att byta kontor. 
  
Vid en intern rekrytering har personen redan blivit godkänd, vilket gör att den interna 
processen blir relativt enkel. Bank B ser inte några problem med den interna rekryteringen 
utan det är bara positivt att alla anställda inom banken har möjlighet att söka de vakanta 
tjänsterna och kunna testa något nytt. Bank B har mycket att erbjuda då de är en stor koncern 
och finns i hela landet. Om de inte har någon sökande internt som uppfyller deras kravprofil 
går de externt. Kravprofilen återkommer under avsnittet 5.2.3. En ytterligare fördel med 
intern rekrytering är att de sökande redan har mycket kunskap om bankens arbetssätt, är 
insatta i bankens mål och har grundläggande utbildning. Dessa aspekter gynnar banken ur ett 
tidsmässigt och ekonomiskt perspektiv. En nackdel med intern rekrytering är att inte några 
nya impulser utifrån kommer in i banken.  

5.2.2 Behålla sin personal  
Bank B försöker vara en attraktiv och generös arbetsgivare för att behålla sin personal. Detta 
genom att medarbetarna blir uppmärksammade och bekräftade, vilket gör att de trivs med sin 
anställning.  En del i detta är att jobba med uppföljning vilket innebär feedback på vad de har 
åstadkommit och vägledning inför framtiden. Detta för att de anställda förstår vad deras 
arbete innebär och att de har rätt ansats.  Helheten av arbetet är också viktigt för att behålla 
personalen. De anser att de har en bra arbetsmiljö, bra arbetstider, bra företagshälsovård samt 
friskvårdsarbete vilket gör att de blir en attraktiv och generös arbetsgivare. 
 
Kompetensutveckling är även en viktig aspekt i Bank B och de anställda har goda 
förutsättningar för utvecklingsmöjligheter inom företaget. Under utvecklingssamtalen 
diskuteras vilka utbildningar som är intressanta för personen i fråga beroende på vad deras 
tjänst innebär. Bank B jobbar mycket med interaktiva utbildningar vilket innebär att de 
anställda bara behöver ha tillgång till en dator. Olika utbildningar finns för de anställda bland 
annat en del utvecklingsprogram exempelvis utbildningar i ledarskap, säljutveckling, 
säljträning och produktutveckling. De interaktiva utbildningarna kan i vissa fall följas upp 
med tester för att kontrollera att utbildningen gett resultat. De kan även ha arbetsmöten då de 
tittar på en film om kundmöten för att sedan diskutera och bli bättre på kundkontakter. För 
personal som är intresserade av att bli chefer i framtiden kan de få chansen att genomgå en 
förberedande utbildning. Utbildningen är bra på två sätt, den ger ytterligare meriter till CV:n 
samt att den visar på en förmåga att bli chef.  
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5.2.3 Den interna rekryteringsprocessen 
I rekryteringsprocessen hos Bank B tar kontorschefen hjälp av en resursperson på Human 
Resource – avdelningen. En facklig representant och den ställföreträdande chefen kan också 
vara inblandad om kontorschefen tycker att det är viktigt. De är alltså oftast två eller tre 
personer som är involverade under processen. Den fackliga representanten representerar sina 
arbetskamrater i den bemärkelsen att de har god insyn i hur arbetsplatsen fungerar. 
 
Bank B har en beskrivning för vad som ska ingå i den interna rekryteringsprocessen. I deras 
interna datasystem finns de olika stegen i den interna rekryteringsprocessen nedskrivna. Dessa 
är kravprofil, sökväg/annons, ansökningsförfarande, urval och obligatoriska uppgifter, 
därefter kommer själva anställningen och introduktion. Det finns också beskrivningar om 
varje steg.  
 
För att kunna upprätta en kravprofil, vilket är det första steget i rekryteringsprocessen, gör 
kontorschefen en jobbspecifikation med sin kunskap, erfarenhet och med hjälp av 
yrkesrollsförklaringarna. Kontorschefen kan även ta hjälp av de på kontoret eller den 
närmaste chefen och det kan ofta behövas hjälp om det är läge för att förändra något på 
kontoret. Jobbspecifikationen innehåller vad det är för yrkesroll tjänsten gäller och vad jobbet 
innebär. På intranät har Bank B cirka 10 väldefinierade yrkesroller inom kontorsrörelsen, 
dessa beskriver vilka arbetsuppgifter och krav som ställs för varje roll med ett antal punkter. 
De yrkesroller som finns är till exempel privatrådgivare, banksäljare, företagsrådgivare. Det 
som skiljer dessa roller är arbetssättet, en banksäljare tar emot kunder som kommer in på 
banken nittio procent av deras arbetstid medan en rådgivare bokar in kunder nittio procent av 
deras arbetstid. Yrkesrollsbeskrivningen för en banksäljare mot privatkunder säger att 
yrkesrollen finns inom kontorsrörelsen, det vill säga inte på huvudkontoret. Vidare säger den 
att de ska ge kunden bästa service, vilka arbetsområden rollen har och att denna yrkesroll tar 
hand om icke-bokade kundmöten när banken har öppet genom att sälja, expediera och ge 
kunder råd. Det innebär också att agera i kundträffar och detta kräver vissa formella krav. 
Dessa kan vara krav på vissa utbildningar och certifieringar för att kunna sälja försäkringar.  
 
Kundstrukturen för kontoret bestämmer hur de på bästa sätt kan tillfredsställa kunden. Har 
kontoret många kunder som kommer in spontant under dagen är det fler som jobbar mot 
kunderna på det sättet. I jobbspecifikationen står inte vilken roll personen har på kontoret, det 
vill säga hur relationerna ser ut till de övriga på kontoret. Detta får personen veta när den fått 
tjänsten eller får de intresserade ringa och fråga om de anser att det är viktigt. Några 
specificerade prestationer som jobbet kräver framgår inte heller utan detta planeras 
individuellt med personen. Allmänt vill Bank B att deras anställda ska vara intresserade av 
människor, försäljning och kunna förmedla de tjänster som de erbjuder. Kundbehovet styr vad 
vi söker för yrkesroll. Yrkesrollen styr i sin tur vad det är för kravprofil som behövs.  
 
När Bank B har klart för sig vilken tjänst som skall annonseras ut behöver de sätta upp en 
kravprofil. Under kravprofil ska man reflektera över framtida behov, nuvarande kompetens, 
arbetsuppgifter och om något behöver kompletteras, kanske från en externt sökande. De 
börjar med att se vilket slags kontor som tjänsten behövs till och vilken person som behövs 
för just det kontoret. Om tjänsten gäller en chefposition och kontoret behöver förändring är 
det viktigt att de får med dessa egenskaper i kravprofilen. Detta gör att det blir svårt att arbeta 
med kompletta standardmallar när varje tjänst krävs olika egenskaper. De kan använda sig av 
de specificerade yrkesroller men sätter upp nya kravprofiler för varje rekryteringstillfälle.  
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Kontorschefen skickar in ett förslag på en annons om vad som behövs, att det avser kontoret 
och att det ska ske internt. Personalchefen eller någon på Help Desk, vilket är en avdelning 
som hjälper kontoret vid behov, gör sedan annonsen. Kontorschefen kan sedan ändra 
annonsen om det är något som saknas eller behöver skrivas om. Det finns en skriven mall för 
vad som kan ingå i en annons, sen är det valfritt om vad som verkligen skrivs. Det gäller att 
välja det som är viktigt för den specifika tjänsten. I annonsen står det vad det är för yrkesroll 
som söks, vilket kontor som söker personal, ansökningstiden, kontaktperson och vem som är 
facklig representant och ibland lite mer. I deras annons kan de förklara yrkesrollen ytligt men 
hänvisar ofta till intranätet för vidare förklaringar och detaljer kring tjänsten. Det kan vara om 
de vill att de sökande ska ha ett antal års erfarenhet eller om de ska sitta mycket i telefonen 
kan telefonvana vara egenskap som är viktig. Det kan även stå en kort lockande text för dem 
som söker och även kontorets öppettider kan vara av intresse. En tidigare annons kan även 
användas som mall vid skapandet av den nya. 
  
Intranätet används som kanal till de anställda vid intern rekrytering. Ibland kan det vara så att 
de ber en viss person söka tjänsten men tjänsten ska i normalfallet alltid läggas ut på 
intranätet. Det finns vissa undantag då inte en tjänst läggs ut så att alla kan ta del av den. Bank 
B är en flexibel organisation i den bemärkelsen att de kan erbjuda en anställd en ny tjänst om 
de till exempel inte kan anställa en ny på grund av att de inte får nyanställa. Då blir det mer en 
omstrukturering på kontoret och en anställd byter arbetsuppgifter. De vill hellre förflytta en 
anställd i stället för att säga upp personen. Detta måste facket godkänna och det är något som 
är ganska ovanligt. En anledning till att de inte kan nyanställa kan vara att kundunderlaget har 
minskat. Detta beslut kan komma från kontorschefen som har både ett försäljningsansvar och 
resultatansvar, men det kan också komma från en högre chef eller genom en diskussion 
mellan dessa.  
 
När det är dags för att göra ett urval har Bank B riktlinjer för hur urvalet ska gå till för att ha 
en viss rutin i processen. Om det är många som söker tjänsten blir det först en gallring. Vad 
som används för att välja bort vissa sökanden är inte några generella kriterier utan det beror 
på situationen. Det kan till exempel vara att de ska ha jobbat ett visst antal år eller att en viss 
slags arbetserfarenheter krävs. Om kontoret har många kunder med invandrarbakgrund kan 
det vara en styrka att de sökande kan prata ett annat språk. Om vissa utbildningar krävs för en 
tjänst kan detta vara utslagsgivande men det är inte något som alltid gäller. Bank B utgår från 
att intervjua alla men med vissa undantag. Ifall personen nyligen varit på en intervju kan de 
ibland utgå från den informationen. Med respekt för medarbetarna och för att de ska känna att 
de fått en chans gör Bank B hellre en intervju för mycket än en för lite. Vid intervjuerna är 
alltid kontorschefen med, men även en personalansvarige och en facklig representant kan 
närvara ifall kontorschefen känner att han behöver hjälp och stöd.   
 
Bank B anlitar ett företag som förser dem med frågor som de sökande ska svara på om 
kontoret anser att detta behövs. Företaget tolkar sedan svaren och Bank B kan till exempel få 
information om den sökandes personliga drivkrafter och förmåga som säljare. Detta är en 
form av självskattningsanalys som kan användas för att styrka det som framkommit i 
intervjun. Förutom detta kan de även använda sig av CV. Det är inte alltid självklart att en CV 
skickas med vid en intern ansökan, om kontorschefen känner den sökande skriver denne bara 
lite kort om vars denne jobbar. Men är det en okänd person lämnas ofta en CV in med 
ansökan. De väljer ut ett antal intressanta som de vill intervjua och om dessa inte var lämpliga 
kontaktas några av de andra som kanske inte var det främsta alternativet. CV och referenser 
används ofta som grund för ett första urval vid många sökanden. 
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Intrycket av de sökande är väldigt viktigt och att de ska älska att jobba med kunder. De som 
var närvarande vid intervjun har oftast samma syn på vilka eller vilken av de sökande som är 
den bästa. Det viktigaste är att försöka få tag på de rätta personerna som verkligen passar på 
kontoret, vilket leder till att de stannar längre. De kan inte endast gå efter att tillfredställa en 
persons önskan att få ett arbete. De vill skapa en win-win situation där jobbet passar för 
personen men även att personen är rätt för jobbet. Det är bättre att hitta en person som 
kommer att trivas, vilket leder till att företaget och den nyanställde i slutändan presterar 
bättre. Om de till exempel har fyra sökande rangordnas de mellan varandra för att kunna utse 
den mest lämpade. Det grundas på testet, de formella kunskaperna och intervjun. För att 
utvärdera kandidaterna används en bedömningsmall för att se om personerna har de 
egenskaper kravprofilen kräver och de väljer den person som är mest lämpad för tjänsten. Det 
finns dock ingen standardiserad bedömningsmall då det beror mycket på den unika 
situationen. De involverade i processen diskuterar de sökande för att komma fram till ett 
beslut, men det är dock kontorschefen som har det yttersta ansvaret och tar det slutgiltiga 
beslutet. 

5.2.4 Intern rekrytering på inlandskontoret 
Chefen på inlandskontoret anser att processen inte skiljer sig märkvärdigt mellan de olika 
kontoren. Eftersom deras ansvarige på personalavdelningen tar hand om hela förarbetet så kan 
de endast skilja sig vid intervjuer och urvalsprocessen där de olika cheferna kommer in.  
 
För deras del har de inte alls haft många interna rekryteringar. Under hans femåriga tid som 
chef har de aldrig intern rekryterat då det inte funnits några ansökningar. Under hans tid på 
banken har han själv blivit internrekryterad då han blev chef. Under en tioårsperiod har de 
inte internrekryterat någon förutom honom och inte heller haft några som flyttat från deras 
kontor till ett annat kontor. De som har slutat från kontoret har antingen gått i pension eller så 
har de bytt till ett annat jobb i samma stad.  
 
En anledning till att de inte har så många interna sökande tror han är distansen till andra städer 
och kontor. I större städer eller där städer ligger närmare varandra kan de som jobbar pendla 
enklare. Om de bor mitt emellan kvittar det om de åker åt höger eller vänster och i större 
städer är det större rörlighet då det finns fler kontor att välja mellan. De som söker till 
kontoret har någon form av koppling till staden. Antingen är de uppvuxna här eller så är deras 
respektive från staden. Deras respektive kan även ha fått jobb i staden och partnern har flyttat 
efter. När han ska välja vem som passar för tjänsten måste han ta detta i beaktning. Det måste 
finnas förutsättningar för att personen ska trivas i staden. En annan anledning till att de inte 
har så många intern rekryteringar är att de inte kan klättra så mycket på kontoret. De har de 
vanliga positionerna/arbetsuppgifterna men de har inte några specialister eller några som 
inriktar sig rent mot aktier till exempel. På så vis får de inte lika många som söker inom 
kontoret heller samt att de inte är någon söder ut som har en anledning att flytta dit för just det 
jobbet.   
 
Eftersom de är medvetna om att de har svårt med att intern rekrytera och har bråttom att 
rekrytera kan de söka externt och internt parallellt. Ifall de skulle få en intern sökande så har 
den personen förtur. Som sagt brukar de inte få in några interna ansökningar, men det brukar 
de få när de söker externt. Av sina erfarenheter så har han sett att det är ett sätt att få in en fot i 
banken. En av hans sommarvikarier gjorde så och fick sedan jobb i södra Sverige.  
 
Kontoret har inte haft några problem med att få in ansökningar till lediga platser i allmänhet. 
Men de senaste åren har de inte behövt rekrytera så mycket, mestadels har de lagt ut 
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ansökningar för sommarvikarier. Ifall de skulle söka efter en fastanställning idag tror han det 
är svårare beroende på marknadsläget i staden.  
 
Respondenten visste inte vad man skulle kunna göra för att förbättra den interna 
rekryteringen. Just för deras stad tror han att personen ska vara intresserad av till exempel 
jakt, fiske och natur för att flytta hit eller att de har bott här tidigare eller att deras respektive 
får jobb här. Han tror inte på att tvinga upp någon på grund av strukturförändringar eller 
liknande. Utan personen ska själv vilja flytta till staden. Han tror dock att de förutfattade 
meningarna är en stor anledning till att det inte är några interna ansökningar och intresse att 
flytta upp. Visst att det ligger väldigt avsides på sätt och vis men varje gång de ska göra något 
internt med cheferna ringer de först och kollar vad detta kontor kan ordna i staden. Det är 
många som vill komma dit och hälsa på och ha sina möten. För att slå kras i de förutfattade 
meningarna skulle de kunna ha en ”prova på vecka” men han tror att det stora problemet 
ligger i intresset för att komma till staden. 

5.3 Bank C 

5.3.1 Policy och riktlinjer för intern rekrytering 
Den generella policyn gällande rekrytering i Bank C går ut på att attrahera, utveckla och 
behålla sina medarbetare. När det gäller den interna rekryteringen handlar det mest om att 
utveckla och behålla personalen. Detta vill de uppnå genom att upprätthålla en intern rörlighet 
bland personalen, genom att medarbetare ska kunna flytta inom banken men ändå kunna 
behålla sin anställning och utvecklas. Enligt personalpolitiken ska vakanta platser först läggas 
ut internt och om ingen medarbetare med rätt profil söker tjänsten, läggs den ut externt. Om 
inte den kunskap som behövs finns hos den sökande men allt annat är lika ska den internt 
sökande väljas om den kan lära upp sig inom sex månader. 
Bank C kan även parallellt söka kandidater internt och externt. Dessa val grundar sig mycket 
på vilken typ av tjänst det gäller och hur mycket tid som finns tillförfogande. Vid mer 
kvalificerade arbetsuppgifter som vid chefstjänster söker de både externt och internt 
samtidigt. Det har även blivit mer vanligt att detta förekommer oberoende på vilken tjänst det 
gäller och det beror på att folk inte vill röra på sig lika mycket. Policyn för intern rekrytering 
utgör riktlinjer eftersom det kan komma tillfällen då de inte kan följa denna till punkt och 
pricka då Bank C är en stor koncern.  
 
Enligt Bank C uppfylls definitionen på en intern rekrytering då medarbetaren är fast anställd i 
banken. En visstidsanställd inom banken uppfyller inte detta kriterium då denne delvis ses 
som en extern medarbetare. Utgångspunkten är att alla förflyttningar inom banken ses som 
interna rekryteringar. En förflyttning som innebär att medarbetare får en högre tjänst kan även 
ses som en slags befordran men detta är inte det som är fokus. Bank C tar inte hjälp av externa 
konsulter vid intern rekrytering utan det sköts alltid på egen hand.   
 
Organisationens mål och strategi tas i beaktning i den aspekten att inom Bank C finns 
värderingar om hur en medarbetare ska vara. Beroende på vad denne ska arbeta med behövs 
en viss profil. Alla behöver inte vara likadana men de ska stå för vem de är, ha visioner, vara 
kreativa och vilja utvecklas. Personligheten är i och med detta något som prioriteras högt i 
rekryteringen. Rekryteringen av en person kan också ses som ett steg i en långsiktigare plan. 
Det kanske behövs en arbetsledare om några år och de kan bestämma att de redan nu ska 
anställa en person med ledaregenskaper. 
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Beroende på den rekryterande chefen och på vilken avdelning det gäller tas olika hänsyn till 
de anställdas åsikter. Vissa avdelningar kräver mer samarbete och då blir det viktigare då 
personkemin måste stämma mellan redan anställa och de nya. Vidare blir det svårt att ta 
hänsyn till alla på ett kontor vid en rekrytering då det skulle vara svårt att tillfredsställa alla.  
 
En fördel med intern rekrytering enligt Bank C är att det kan användas som medel för att 
kunna behålla och utveckla sina medarbetare. Det är positivt att det finns en rörlighet då alla 
kontor inte jobbar likadant och att nya tankesätt kommer till kontoret. En annan fördel är att 
det är tidsbesparande, en person som redan jobbat inom banken har redan den grundläggande 
kunskapen som behövs och kan lättare komma igång med att jobba. En annan aspekt som kan 
ses som en fördel är om en medarbetare med en fast anställning söker ett liknande jobb på ett 
annat kontor, och denna inte har den profil som söks kan de välja en externt sökande om 
denne passar bättre för kontoret. 
 
En nackdel med intern rekrytering är att det till slut blir en vakant plats på något kontor. Detta 
kan bli ett problem om ingen lämplig ersättare hittas dit, men detta brukar inte vara ett 
problem då Bank C är en stor koncern. En annan nackdel med intern rekrytering är dock att de 
inte får in några ”friska ögon”.  

5.3.2 Behålla sin personal 
För att kunna använda sig av intern rekrytering måste personalen vilja stanna inom företaget 
och det viktigaste verktyget för att behålla och utveckla personalen är den interna rörlighet 
som Bank C förespråkar. Det är viktigt att medarbetare inte känner att de står stilla och 
trampar på samma ställe utan att de utvecklas både på ett karriärmässigt och personligt plan. 
Detta blir mest tydligt hos den yngre generationen som ofta har en strävan mot att göra 
karriär. Bank C har kontor i nästan hela världen och det finns möjlighet att jobba utomlands. 
Fast de har kompetenta duktiga medarbetar måste kontorschefen släppa taget och låta dem 
utvecklas vidare om så önskas. Det kan till exempel vara att en i personalen har starka 
ledaregenskaper och då ska den personen få möjlighet till ledarskapsutbildning. 
 
Bank C kan även erbjuda en stor mängd utbildningsmöjligheter för sina medarbetare, vilket 
sköts av en speciell enhet inom banken. På det årliga utvecklingssamtalet bestämmer den 
anställde tillsammans med sin närmaste chef vilka utbildningar som är intressanta. De lägger 
upp en långsiktig och en kortsiktig plan för utbildning. Där ska grunden ligga men det går 
givetvis att hoppa på utbildningar när det dyker upp något av intresse. Det finns en mängd 
utbildningar inom Bank C, till exempel utbildningar gällande försäkringar, betalningar, lån, 
sparande, produktkunskap och informationsteknik. 

5.3.3 Den interna rekryteringsprocessen 
Bank C har en skriven stegbeskrivning som används som riktlinjer under 
rekryteringsprocessen. Varje enskild process är unik vilket gör att det ska finnas utrymme för 
kreativitet. För att processen ska sättas igång måste någon initiera ett behov av att en vakant 
plats behöver tillsättas. Det är ofta kontorschefen som initierar behovet men ibland kan också 
chefer under kontorschefen göra detta. Kontorschefen ska alltid godkänna en rekrytering i 
normalfallet för denne är oftast den närmaste chefen över den rekryterade chefen, om inte 
kontorschefen själv är den rekryterande chefen. På Bank C jobbar de enligt farfarsprincipen 
som innebär att chefen ovanför den rekryterande chefen ska godkänna rekryteringen. Facket 
informeras alltid när en rekrytering ska ske men är inte generellt involverade i processen rent 
praktiskt, utom vid chefstjänster. Human Resource – avdelningens inblandning beror på 



28 
 

vilken typ av tillsättning det gäller, men de finns alltid till hands för att ge råd. Om det handlar 
om en chefstjänst kan även ledningsgruppen vara med eftersom de ska jobba tillsammans.  
 
Den rekryterande chefen som initierade behovet ska sätta sig ner och skapa förutsättningar för 
en effektiv rekryteringsprocess. Det första som görs när en ersättnings- eller nyrekrytering 
behövs är att kolla om detta är möjligt. Kan det göras en omorganisering så att tjänsten inte 
behövs eller måste en ny person bli rekryterad. De kan också kolla om en annan typ av tjänst 
är viktigare och då istället välja att tillsätta den tjänsten.  
 
När beslut att rekrytering ska ske internt måste de skapa en kravprofil. I Bank C finns mallar 
för nästan alla tjänster och vilka roller dessa kräver. Varje roll har i sin tur en jobdescription 
som beskriver kriterier för framgång och vilka kvalifikationer och egenskaper som personen 
behöver ha för den specifika rollen. Kravprofilen som sätts upp är individuell och görs med 
hjälp av jobdescription för de olika tjänsterna. Detta är ett viktigt steg då det utgör grunden för 
vilka som kommer att söka tjänsten. En annan aspekt att ta hänsyn till är vilken slags person 
som behövs på just det kontoret. Behöver de en person som vill stanna på samma nivå eller en 
som vill klättra och kanske bli chef en dag Om tjänsten till exempel innebär att granska 
bokslut behövs en analytisk profil. Det kan stå att personen ska jobba mot en egen kundstock, 
utveckla kundbasen, nå en hög kundnöjdhet, jobba med rådgivning och arbetsplatsbesök. 
Egenskaper kan vara till exempel resultatorienterad, kundorienterad, flexibel, målinriktad och 
kommunikativ. Något som inte finns med i jobdescription är de karriärmöjligheter som finns 
utan detta är något som behandlas i intervjuerna. Denna profil som utgår från jobdescription 
skrivs om till en mer personlig stil.  
 
Innan en annons görs måste HR-partnern kontrollera att det inte finns några personer som 
passar för tjänsten i Jobcenter. HR-partnern jobbar på Human Resouce –avdelningen med 
personalfrågor. I Jobcenter hamnar medarbetare som sagts upp på grund av arbetsbrist. Dessa 
har förtur om de är kvalificerade för tjänsten. För att skapa en annons tar den rekryterande 
chefen kontakt med HR-partnern. HR-partnern utformar annonsen utifrån de punkter som 
skickats in och är viktiga för tjänsten. En annons i Bank C ska se ut på ett visst sätt och HR-
partnern ser till att detta följs. Det som står i annonsen är vad man söker, till exempel en 
personlig bankman till kontor X, vad tjänsten innebär i stora drag, ofta i punktform, och vem 
de söker, de personliga egenskaper som är viktiga. Egenskaper kan vara resultatinriktad, 
relationsskapare och inte är främmande för att testa nya arbetssätt. Dessutom berättar de hur 
många som jobbar på kontoret och vilket sorts kontor det är. För mer detaljerad information 
hänvisas de sökande till jobdescription på nätet. Den rekryterande chefen kan också lägga till 
eventuella önskemål som inte har direkt med jobdescription att göra. Detta kan handla om att 
en kvinna önskas söka tjänsten för att det bara finns män på sådana tjänster nu eller att en 
annan etnicitet är önskvärd. Om till exempel den sökande ska kunna prata franska för att klara 
av jobbet kan en internt sökande falla bort mot en extern om inte den kunskapen finns. 
 
När den rekryterande chefen har godkänt annonsen läggs den i normalfallet ut på intranätet, 
där alla anställda inom banken kan söka tjänsten. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att 
tjänsten läggs ut på det kontor som söker personal och då har de ofta en person som är 
tilltänkt. Personalen vet ofta i dessa fall vad tjänsten innebär och om det är några frågetecken 
får de söka upp den chef som är ansvarig för rekryteringen. Ett mail kan också skickas ut till 
de anställda och kontorschefen informerar om tjänsten på deras möten. För att kunna använda 
sig av det andra tillvägagångssättet måste dispens sökas från facket. 
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Annonsen ligger ute en bestämd tid och ansökningarna kan antingen screenas löpande när de 
kommer in eller ligga tills ansökningstiden har gått ut. Löpande screening är en ny policy som 
ska göra att de sökande för tjänsten fortare får besked om de är intressanta eller inte. Det 
varierar om de använder sig av löpande screening, oftast väntar de tills ansökningstiden har 
gått ut. När ansökningarna kommer in är sekretessen viktig. Det är bara de ansvariga för 
rekryteringen som kan se ansökningarna eftersom det kan vara känsligt att söka ett nytt jobb 
inom banken. Det kan vara att en medarbetare inte vill att det ska komma ut att denne söker 
nya jobb och då helst om en ny tjänst inte blir aktuell. 
 
När sista ansökningsdagen har gått ut börjar den slutgiltiga värderingen av ansökningarna. En 
uppdelning är att lägga ansökningarna i olika fack. De som får komma till intervju, de som de 
vill avvakta med och de som inte är intressanta. Om många ansökningar kommer in måste en 
grovgallring göras. För att underlätta gallringen kan de lägga in screeningsfrågor i 
ansökningsformuläret. Screeningsfrågorna utgår från vad som är viktigt för den specifika 
tjänsten och två vanliga är utbildning eller erfarenhet. Det kan vara krav på högskolestudier 
eller liknande. När det är många sökanden kan utbildningen spela stor roll men det är ju också 
en färskvara. Om det till exempel är femton till tjugo sökande brukar de på kontoret göra 
gallringen men om de tycker det är svårt att göra urvalet, till exempel vid många kvalificerade 
sökanden, kan de ta hjälp av HR-partnern. Den rekryterande chefen väljer ut ett antal personer 
och ber samtidigt HR-partnern att göra detsamma för att se om det valt samma personer. Om 
de har sökande från kontoret som har en vakans är det inte så ofta en CV eller ett personligt 
brev måste lämnas in, dessa är då kända för den rekryterande chefen. Men om de sökande inte 
är från kontoret vill de ha CV och personligt brev och dessa är då en viktig bedömningsgrund. 
 
Kontoret gör oftast intervjuerna själva om de har den tid, kompetens och erfarenhet som 
behövs, i normalfallet är det den rekryterande chefens uppgift.  I annat fall går HR-partnern in 
och göra detta. HR-partnern har ansvar för många kontor och kan då få en större överblick om 
vad som kan tänkas passa för det aktuella kontoret, vilket kan hjälpa till vid intervjuer. HR-
partnern kan även gå in som stöd när bara ett fåtal kandidater kvarstår. Kontorschefen kan 
vara med när det är två sökande kvar vid en andra intervju. Vid interna rekryteringar läggs 
mindre tid på intervjuer generellt och detta kan innebära att en intervju oftast räcker. Vid 
intervjuerna tittar de tillbaka på kriterierna för profilen för att hitta en person som stämmer 
med dessa. Om tjänsten innebär att en person ska vara försäljningsinriktad jämförs detta med 
den sökande personens profil, det vill säga finns kunskapen och/eller utbildningen. Det blir en 
sammanvägning av erfarenhet, kunnande och egenskaper. Det finns även en mall med frågor 
som kan ställas vid intervjuerna och fungerar som stöd för den rekryterande chefen. Frågorna 
kan till exempel beröra försäljning och stresstålighet om dessa aspekter är viktiga för tjänsten.   
 
I vissa situationer används ett test som ett komplement till intervjuerna. Detta är ett slags 
personlighetstest, ett OPQ test, som HR-partnern måste vara involverad i. Genom testet vill 
Bank C veta hur personer till exempel hanterar stressiga situationer och försöka få en bild av 
personen. Vid interna rekryteringar görs sällan tester, det kan förekomma när det gäller en 
chefstjänst då personligheten är viktig och då är det ofta även externa sökanden. Referenser är 
ett annat viktigt verktyg vid bedömningen där sekretessen är viktig. De ser alltid till att fråga 
medarbetaren först innan de kontaktar referenserna. Detta för att medarbetaren på ett tryggt 
sätt ska kunna söka tjänster inom banken. 
 
Vid det slutgiltiga urvalet hålls en diskussion mellan de inblandade där de jämför de sökandes 
starka och svaga sidor. Här är de personliga egenskaper väldigt viktiga och även intrycket vid 
intervjun. Bedömningen grundar sig på de kriterier som finns i jobdescription och annonsen, 
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det vill säga kraven, kvalifikationerna och kriterierna som ställts upp för den specifika 
tjänsten. Om det i slutändan är två personer som har samma kunskaper och gett ett lika bra 
intryck är tidigare erfarenheter viktiga. Om en sökande aldrig jobbat med det tjänsten 
innefattar och bara tror sig vara lämplig väger detta inte lika tungt som en person som kan 
visa att arbetserfarenheter finns inom området. Sökande från det egna kontoret går före om de 
har samma erfarenheter och egenskaper. De måste ta hänsyn till faktorer som inte varit 
specificerade i jobbanalysen, till exempel så utgör hälsan en viktig aspekt, den ansökande 
kanske har svårt att sitta framför datorn hela dagen på grund av problem med nacken. Även 
fast den sökande haft kvalifikationerna kanske personen inte klarar av vad tjänsten innebär. 
En annan aspekt kan vara att personen jobbar bäst självständigt men inte i ett team och detta 
kan vara viktigt om den största delen av arbetet kräver samarbete. Detta kan göra att en annan 
tjänst passar bättre. Om det kanske står mellan två sökanden i slutet blir referenser väldigt 
viktiga.  
 
Om intervjuerna gjorts av endast en person eller om de som var med inte är riktigt överens i 
urvalet blir referenserna extra viktiga. Maggropskänslan i en kombination av referenser kan 
också utgöra bedömningsgrund. Maggropskänslan gäller mest egenskaperna då dessa inte går 
att kontrollera på samma sätt som erfarenheterna. Intervjuerna är viktiga men även 
referenserna då intervjun inte i alla lägen visar en korrekt bild av personen. Om referenserna 
visar att personen är väldigt kompetent och kanske brukar vara nervös inför intervjuer kan 
även hänsyn tas till detta då en referens som jobbat med den sökande ofta känner den sökande 
bättre än vad som kommer fram på en intervju. Kontorschefen har det sista slutgiltiga beslutet 
och den rekryterande chefen har ansvaret för rekryteringen och arbetar tillsammans under hela 
processen. 
 
På ett litet kontor har ofta kontorschefen möjlighet att godkänna personen. De sökande 
personer som varit på intervju men inte fått tjänsten ska kontaktas av den ansvarige chefen för 
rekryteringen. Vid telefonsamtalet ska även en förklaring ges för varför inte personen blev 
vald. Om det varit många sökande blir inte alla kallade till intervju och då skickas ett mail ut 
som tack för visat intresse.  

5.3.4 Intern rekrytering på inlandskontoret 
Bank Cs olika kontor har liknande rekryteringsprocess anser chefen på inlandskontoret. De 
har samma steg att gå och eftersom alla måste hålla sig till jämställdhetsplanen och mångfald 
vet de vilka riktlinjer de har. 
 
På inlandskontoret har de inte behövt rekrytera så mycket överhuvudtaget och när det behövts 
har de mest gjort externa rekryteringar under en tioårsperiod. Kontorschefen har själv blivit 
internrekryterad och även en person har internrekryterats tillbaka efter en tid i Stockholm.  
 
Det kan bli ett problem om internrekryteringen sker på samma kontor då en medarbetare blir 
internrekryterad till chef på grund av relationen till de övriga medarbetarna. Det kan även bli 
ett problem med kunderna som vill ha kvar sin bankman och inte förstår att den har fått 
förändrade arbetsuppgifter. 
 
Kompetensutveckling är något som kontoret jobbar mycket med för att behålla sin personal. 
Detta gör de med årliga utvecklingssamtal, där en diskussion förs om hur medarbetarna vill 
utvecklas vidare. Detta följer de upp varje månad med ett samtal mellan chef och 
medarbetare.  
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När de söker efter nya medarbetare internt tycker chefen det är viktigt med en ordentlig 
presentation av kontorets marknad och att de presenterar staden till exempel vad som är 
typiskt för staden, vad som präglar vardagen och även själva jobbet. Detta blir extra viktigt i 
en stad som denna då det krävs att man även trivs utanför jobbet. En anledning till att det inte 
blir så många intern rekryteringar tror hon beror på att det är ”svårt att hitta hit”, av 
erfarenheter ser hon att de ska ha en anknytning till staden. Det blir även ett krav att man är 
flyttbar eftersom det inte är pendlingsavstånd till någon annan stad. Detta problem anser hon 
inte finns i andra större städer där de har fler valmöjligheter mellan olika kontor.  
 
Detta problem skulle kunna förbättras genom bland annat skapa ett bättre samarbete med 
näringslivet. Ifall den ena parten har fått jobb kan det krypa fram att det faktiskt behövs en 
extra medarbetare här och var ifall de har ett samarbete mellan varandra. På så vis kan hela 
familjen flytta upp. Hon tror att de gäller att hitta rätt forum att annonsera i för att finna dessa 
som faktiskt kan tänka sig att flytta hit. Detta är något dem inte lagt så mycket arbete på men 
tror det är något de borde jobba med. 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera resultatet genom att koppla ihop den 
teoretiska referensramen med det empiriska materialet. Vi kommer att presentera detta 
genom samma uppdelning som i empirikapitlet för att underlätta för läsaren.  

6.1 Policyn samt allmänt om intern rekrytering 
Heraty och Morley (1998) skriver att mer än 50 % av de tillfrågade företagen i Irland hade en 
skriven policy för hur rekrytering och urval ska gå till i en undersökning som gjorts. Detta 
hävdar alla våra tre observerade bankkontor att de har. Att ha en skriven policy tycker vi är 
positivt då de är stora företag och för att hålla en standard där alla inom företaget ska veta hur 
de ska gå tillväga, rekryteringen blir även effektivare när det finns punkter och riktlinjer att 
följa. Prien (1992) skriver om olika aspekter personalpolitiken kan innehålla. För Bank A är 
utveckling viktigt och de var även specificerat att internt sökande ska gå före externa. För 
Bank B är det viktigt att medarbetarna ska kunna utvecklas och få ta del av alla lediga 
tjänster. De har dock inte specificerat i personalpolitiken att interna ska gå före externt 
sökande men detta blir ändå naturligt eftersom utveckling för de anställda är en viktig aspekt. 
Även inom Bank C har de anställda möjligheter att utvecklas och de förespråkar intern 
rörlighet samt att de internt sökande går före externt sökande om allt annat är lika. Dessa 
aspekter, utveckling av personal och intern rörlighet, tycker vi är viktiga i och med att de är en 
förutsättning för intern rekrytering. 
 
Enligt Turner (1994) kan en intern rekrytering innefatta personer som redan arbetar extra och 
deltid inom företaget. Denna definition stämmer inte med bankernas då de menar att extra 
personal är en extern rekrytering. Det gör att bankerna definition är snävare och om personer 
som arbetar extra blir rekryterade för en fast tjänst blir det då en extern rekrytering.  
 
Det finns fyra alternativ när en vakant plats uppstår enligt Russo et al. (1995) och det 
alternativ som är utgångspunkten för bankerna är att försöka tillsätta platsen internt. Bank A 
söker alltid kandidater internt först och sen om ingen kvalificerad söker vänder de sig externt. 
Bank B kan söka lämpliga kandidater internt och externt parallellt om de inte tror att 
kompetensen eller intresset finns internt. Bank C kan även använda sig av detta förfaringssätt 
och detta val grundar sig på vilken typ av tjänst och vilken tid som finns till förfogande för att 
de ska spara tid. Att gå ut med att alltid gå internt först ser vi som ett bra tecken till de 
anställda att de känner sig prioriterade. Vi tror även att det är en fördel som leder till att lättare 
få anställda att stanna inom koncernen och skapa rotation mellan kontoren. Ur de befintliga 
anställdas synpunkt kan det ses som en nackdel att samtidigt söka lämpliga kandidater externt, 
då det kan upplevas att de inte får förtur framför de externa. Men för att hitta den lämpligaste 
kan det vara en fördel att göra detta då urvalet blir större. 
 
Aaker (1989) menar att rekrytering och urval ligger i grunden för hur väl företaget får tag i 
anställda och upprätthåller en hållbar konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Det är även 
viktigt att rekrytering och urval stämmer överens med målet för organisationen enligt Heraty 
och Morley (1998). För Bank A är organisationens mål och strategi en viktig punkt i 
rekryteringen då det är essentiellt att deras företagskultur accepteras. I en intern rekrytering 
anser de att de lägger stor vikt för kontorets mål och strategi eftersom det är viktigt att 
personen passar för kontoret och för vad som gäller där. Bank B anser att organisationens mål 
och strategi är en viktig aspekt vid rekrytering. Detta eftersom organisationens mål delas upp 
på kontoren och för att målen ska bli uppfyllda på den nivån, behövs den rätta personalen. 
Bank C menar att organisationens mål och strategi påverkar rekryteringen i och med att det 



33 
 

påverkar profilen på den som ska rekryteras. Det finns en tanke på hur en kontorsmedarbetare 
inom Bank C ska vara och den grunden kommer från målen och strategierna hos banken i 
stort. Det är positivt att alla banker ser ett samband mellan de övergripande målen och vilken 
person som rekryteras. För att banken ska prestera ett bra resultat är personalen den viktigaste 
resursen och det startar från rekryteringen.  
  
Alla banker såg fördelar med att en rörlighet skapas inom företaget där de har många olika 
vägar att gå. Bank A poängterade även att det är bra för medarbetarna att de har möjlighet att 
utvecklas genom både byte av tjänst men även genom att byta kontor. Detta kan kopplas ihop 
med Bradley (2006) då hon menar att personalen ska belönas för lojalitet och engagemang i 
företaget. Om personalen får möjlighet att utvecklas kan det ses som en belöning för en god 
arbetsinsats.   
 
Både Bank C och Bank B ser intern rekryteringen som tidsbesparande vilket leder till en 
ekonomisk fördel. Eftersom de redan är anställda av banken så behöver de inte funder på om 
personen passar in i banken som de måste ta till hänsyn vid extern rekrytering. De har även 
väldigt lättillgängliga referenser inom banken. Bankerna ser mer fördelar än nackdelar med 
intern rekrytering. Men några nackdelar som Bank A ser är att det kan vara ett problem med 
att få in nya människor i organisationen samt att det blir ett begränsat urval med intern 
rekrytering. Även Bank C ser vissa begränsningar med intern rekrytering. De kan gå miste om 
någon person externt då de ska mycket till om den interne sökande inte får tjänsten om denne 
har de rätta kvalifikationerna. En annan nackdel är om ett kontor tillslut får en lucka där ingen 
lämplig ersättare hittas. Bank B poängterade att inget nytt blod kommer in i företaget.  
 
Som vi kan se finns det både för- och nackdelar med intern rekrytering. När de intern 
rekryterar måste det tillslut bli en ledig plats över som ingen vill ha. Därmed blir det nog mest 
naturligt att de extern rekryterar och fyller på med nytt blod underifrån och som sedan får 
klättrar sig uppåt. Fördelarna och nackdelarna är de samma för de olika bankerna. De 
nackdelar som finns har inget med den specifika banken att göra utan är ett generellt problem.  
 
Heraty och Morley (1998) menar att ju större företaget är, desto lättare är det att använda sig 
av interna rekryteringsstrategier. Detta på grund av att företaget har en tillräckligt stor intern 
arbetsmarknad för att kunna fylla ut den vakanta platsen. Detta stämde väl överens med de 
observerade bankerna, vilka fokuserar på att främst rekrytera internt och är tre etablerade och 
stora banker.  
 
En av de grundläggande förutsättningarna för en intern arbetsmarknad är närvaron av 
befordringar inom företaget och att det finns ett begränsat utrymme att ta sig in i företaget 
menar Pfeffry och Cohen (1984). Det vi kan se är att det finns ett begränsat utrymme i och 
med fokuseringen att först intern rekrytering finns som utgångspunkt. När det gäller 
befordringar skiljer samtliga banker på befordring och intern rekrytering. De använder sig inte 
av befordringar i den bemärkelsen. Bank C menar att det indirekt kan bli en befordring om 
medarbetaren får ta ett steg uppåt, men detta är som sagt inte utgångspunkten. Vi tror att det 
för medarbetaren kan kännas som en befordring då den får det nya jobbet. Men från 
bankernas sida är det nog viktigt att särskilja benämningarna om de vill visa en tydlig bild av 
att alla ska söka till tjänsterna. Detta strider mot Pfeffry och Cohens resonemang att 
befordringar är viktigt för att en intern arbetsmarknad ska fungera. Kanske är det så att 
bankerna inte har en optimal struktur för att kunna utnyttja den interna arbetsmarknaden. 
Eftersom alla har möjlighet att söka tjänsterna blir befordringar inte en utgångspunkt.  
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6.1.1 Behålla sin personal  
Företagen tillfredställer sitt behov av personal samtidigt som de motiverar sina anställda till 
att utvecklas genom intern rekrytering enligt Heraty och Morley (1998). Men för att 
överhuvudtaget kunna intern rekrytera behöver bankernas anställda vilja vara kvar inom 
banken. Ett sätt är att de anställda utvecklas i sitt jobb. Alla banker poängterade att de hade 
stora möjligheter att utveckla sina anställda, då de är så pass stora och finns utspridda över 
landet och även internationellt. 
 
Idag är den interna arbetsmarknaden ganska öppen då de anställda har friheten att själva välja 
vilken väg de vill gå i karriären enligt Kotorov och Hsu (2002). Alla tre banker använder sig 
av utvecklingssamtal där de riktar sig mot den anställde och de utgår från personen i fråga. De 
anställda får genom utvecklingssamtalen feedback på vad de gjort och vägledning för 
framtiden Här får deras medarbetare chansen att tycka till. De diskuterar eventuella 
utbildningar som krävs eller andra alternativ för att öka medarbetarens kompetens. På detta 
sätt har medarbetarna chansen att tycka till om vilken väg de vill gå i sin karriär.  
 
Möjligheten för de anställda att få bestämma sin karriärs väg tror vi är en stor fördel för de 
anställda. Då kan de med större säkerhet kunna prova på olika arbetsuppgifter och olika 
kontor utan att känna att det är kört om denne inte trivs. Eftersom dessa tre banker är så pass 
stora finns det andra alternativ om denne inte skulle trivas. Vi skulle själva föredra en 
arbetsgivare som ger dessa möjligheter. Men samtidigt är det viktigt att friheten vägs upp med 
vägledning från arbetsgivarens sida, så att de anställda känner stöd och vågar ta stegen.   
 
Utbildning av personal är viktigt för att kunna frambringa individer med rätta egenskaperna 
för eventuella framtida lediga tjänster, både horisontella och vertikala, som kan uppkomma 
inom organisationen enligt Matias-Reche and Fuentes-Fuentes (2006). Detta kunde vi tydligt 
se inom bankerna då de berättade om deras ledarskapsutbildningar för de som kan tänka sig 
att bli ledare.  
 
Många faktorer påverkar företagets beslut för att utbilda sina anställda eller inte. Förbättring 
av de anställdas prestationsförmåga, anpassningsförmåga och flexibilitet är några faktorer, 
men även investeringar i nya teknologier och anpassning till nya arbetssvanor är några skäl 
till att utbilda sina anställda menar Smith och Hayton(1999). Bankerna låter de anställda gå på 
olika utbildningar för att det krävs för dess position eller för att öka sin kompetens. De vill 
även att de anställda ska känna sig uppmärksammad och bekräftade och då anser de att 
utbildning är en del av detta.  
 
Utbildningen tror vi är väsentlig för att behålla de anställda. Som människa vill vi oftast 
utvecklas och genom att erbjuda dem anställda utbildning finns den möjligheten och de 
kommer med större sannolikhet att vilja vara kvar och de skapar en känsla av att de lär sig 
något och att de gör någon nytta. Eftersom samhället förändras ständig, förändras bankernas 
kunder med den. Med hjälp av utbildningen kan de hålla sig i takt med utvecklingen och på så 
vis bli konkurrenskraftiga och kunna erbjuda sina kunder vad de vill ha. En nackdel med 
intern rekrytering som vi har uppmärksammats är att få in ett nytt tankemönster i banken. 
Utbildningen skulle kunna motverka detta genom att de anställda får ett nytt tankemönster av 
utbildningarna.  

6.2 Internrekryteringsprocessen  
Heraty och Morley (1998) diskuterar för att det har skett en decentralisering i företagen vilket 
har medfört att rekrytering sköts på de lägre enheterna och ansvaret ligger inte längre på 
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huvudkontoret. I alla de observerade kontoren tar kontoren själva ansvar för rekryteringen. 
Prien (1992) diskuterar vilka som är involverade i rekryteringsprocessen och i Bank A och B 
är kontaktombud/fackmedlem, kontorschefen samt någon representant från 
personalavdelningen involverade, vilket stämmer bra överens med Priens åsikter. Bank C 
skiljer sig lite där den rekryterande chefen, kontorschefen om denne inte är den rekryterande 
chefen och en HR-partner är med i processen. Facket informeras men är däremot inte 
inblandad rent praktiskt om det inte gäller en chefsposition. Eftersom bankerna är så pass 
decentraliserade har kontoren väldigt långtgående beslutande rätt vilket medför att även deras 
medarbetare har möjlighet att ta egna beslut och ansvara för sitt arbete. 
 
Vi tror att det är bra för bankerna att de har en decentralisering så de själva kan bestämma på 
de olika kontoren hur allt ska ske. De har olika förutsättningar vid olika orter och om direktiv 
skulle komma högt uppifrån skulle det inte kunna anpassas lika bra överallt. Kontoren har 
olika sorts kunder och måste möta efterfrågan på marknaden. Vid rekryteringen behövs dock 
någon från personalavdelning eller HR-avdelning då de är bättre insatta i själva rekryteringen 
som de dagligen jobbar med. En fördel som vi kan se med detta är att det kan vara lättare att 
hålla processen objektiv och effektiv så de inte glider ut på sidospår. 

6.2.1 Jobbanalys 
Jobbanalysen kan redan finnas upprättad för de olika tjänsterna i organisationen, helst om 
rekryteringen är frekvent förekommande enligt Smith et al. i Heraty och Morleys (1998) 
artikel. Denna del är viktig för att hitta rätt person för tjänsten. Bank B och C s resonemang 
stämmer med vad Smith et al diskuterar. De använder sig av standardiserade 
tjänstebeskrivningar som blir utgångspunkten för jobbanalysen. Men de vill även se vad som 
behövs för kontoret. De uppmärksammar de i jobbspecifikation, när de gör den ses varje tjänst 
som unik och ingen blir exakt likadana. Detta är en fördel att ha en bra utgångspunkt i de 
färdiga rollbeskrivningarna om vi ser det ur ett tidsperspektiv. I och med att samhället 
utvecklas blir det än viktigare för bankerna att se över vad tjänsterna kräver idag för att möta 
kundernas behov. De måste med andra ord se över vad tjänsterna innebär med jämna 
mellanrum. Inom Bank B motverkar de detta genom att de är ute hos kontoren och undersöker 
om någon förutsättning ändrats. Bank A har inte några nedskrivna rollbeskrivningar. Men de 
anser sig ha en tydlig bild av varje tjänst som de har till grund när de ska göra jobbanalysen 
för den specifika vakansen. En nackdel som vi kan se med att inte använda rollbeskrivningar 
är att de inte har en gemensam bild för hur de olika rollerna är. Ifall de har en utgångspunkt 
har de ändå utrymme att sedan specificera detaljer och rikta personspecifikationen mot det 
specifika kontoret.  
 
Mabon (2002) menar att jobbanalyser är vanligast på lägre eller på en mellannivå eftersom 
jobben är ganska standardiserade. Vi kan se att alla tre banker gör jobbanalyser på alla nivåer 
oavsett vilken tjänst som ska tillsättas. Men de tar även hänsyn till personliga förutsättningar 
och ser varje tjänst som unik. 
 
Mabon (2002) beskriver att jobbspecifikationen kan göras på olika sätt, till exempel genom 
observation, ”gör-det-själv”, en skriftlig redogörelse från den tidigare anställde samt 
frågeformulär. Bank A utgår från de kunskaper personalansvarige och kontorschefen har vid 
upprättandet av jobbspecifikationen. Den metod de använder sig av skulle vi likna vid en 
slags observation av tjänsten. De jobbar inom banken och ser vad de olika tjänsterna kräver. 
Bank B har som redan nämnts klara beskrivningar av de olika tjänsterna upprättade inom 
organisationen. De behöver inte göra helt nya jobbspecifikationer för varje rekrytering som 
ska ske. Kontorschefen använder sig också av kunskap och erfarenheter vilket inte stämmer 
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helt överens med Mabons olika metoder. Den metod vi kan applicera är att observation av 
tjänsterna har gjorts till viss del. Bank C utgår även de från befintliga mallar men lägger in 
specifika kriterier beroende på kontoret. Detta innebär att de metoder som Mabon skrivit om 
inte passar för Bank C fullt ut. Den metod som till viss del används är observation av 
tjänsterna. Vi har uppmärksammat att många kontorschefer har jobbat sig uppåt och har på så 
vis egna erfarenheter från de olika positioner vilket då skulle innebära att denne ”gjort-det-
själv”.  
När jobbspecifikationen är gjord skall även personspecifikationen göras. Den innehåller de 
krav som ställs på personen som ska tillsättas för tjänsten. Bank As jobbanalys innehåller 
både vad tjänsten innebär och vilka personliga egenskaper som efterfrågas. Bank B upprättar 
en kravprofil med hjälp av en jobbspecifikation. Jobbspecifikationen innehåller vad det är för 
yrkesroll tjänsten gäller och vad jobbet innebär. Där funderar de även över vilken slags person 
som behövs till det specifika kontoret. Bank C utgår från jobdescription när de gör 
jobbanalysen och denna innehåller både en specifikation av jobbet och vilka egenskaper som 
krävs av personen. Detta innebär att de inte separerar jobbspecifikationen och 
personspecifikationen. Prien (1992) skriver om delar som kan ingå i personspecifikationen 
vilket till exempel är erfarenheter, kunskaper, färdigheter och ambitioner. Vidare menar Prien 
att dessa attribut kommer att styra den fortsatta rekryteringsprocessen eftersom de specificerar 
en viss typ av person. Kilibarda och Fonda (1997) har i deras undersökning kommit fram till 
att företag misslyckas i några områden av rekryterings- och urvalsprocessen. Brister i 
jobbanalysen är vanliga och därmed även brister i jobbspecifikationen och 
personspecifikationen. Till fördel för bankkontoren är det därför viktigt att de lägger ner tid 
och energi till denna del. 
 
För en tydlig jobbspecifikation menar Russo et al. (1995) att ett antal punkter är viktiga att 
uppmärksamma; jobbidentifiering, relation med andra, jobbinnehåll, arbetsmiljö samt 
prestationer. Det kan som sagt vara en fördel att lägga stor vikt på denna procedur. Vi har 
förståelse för att de är väl medvetna om vad de innebär då de är involverade i det varje dag. 
Eftersom de har stora erfarenheter av rekryteringsproceduren och det faller sig naturligt tror vi 
ändå att det är nog så viktigt att det kommer ner på papper och att de verkligen vet vad de 
söker efter. Att de uppmärksammar varje del för att få ut det viktigast som de vill använda 
senare vid urvalet. Därmed kan de utveckla tjänsten för att den skall passa ännu bättre in på 
kontoret. Eftersom många av de sökande redan är bekanta medan andra kanske inte är det ska 
det bli så rättvist som möjligt för de sökande. Genom att ha en tydlig mall på vad de söker och 
vad som krävs av personen blir det lättare för rekryteraren att vara objektiv och se vem som 
faktiskt lämpar sig bäst för tjänsten. Detta kommer vi att återkomma till vid urvalet.  

6.2.2 Rekryteringskanaler 
Val av rekryteringskanal varierar enligt Russo et al. (1995) beroende på bransch. Vidare 
menar Scott et al. i Tanova artikel (2003) att servicesektorn använder sig mest av informella 
kanaler. Alla tre banker i denna studie använder interna kanaler och då främst intranätet vid 
annonsering av deras tjänster. Russo et al. (1995) klassificerar interna kanaler som till 
exempel är annonsering inom företaget, tips från anställda och chefer. Bank A har inte några 
undantag i deras rekrytering utan de annonserar ut alla tjänster på intranätet. Bank B lägger i 
normalfallet alltid ut tjänsterna på deras intranät men om det en omstrukturering sker blir det 
mer att personer på kontoret istället byter arbetsuppgifter. Bank C kan även direkt tillfråga en 
kandidat inom företaget som de tycker är lämplig och genom en facklig förhandling gå runt 
att annonsera tjänsten för alla på banken.  
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Bankerna ger oss intrycket av att det finns undantag och att de ibland kallas mer som 
”omstrukturering” för att bland annat slippa gå igenom processen då det går lättare och fortare 
samt att de kanske vill ha en specifik person på den tjänsten. Det kan vara en nackdel att 
tänka; ”vissa undantag”, ”bara för den här gången”, ”vi gör en omstrukturering”, ”det är 
dennes nästa steg” osv. En anställd som vill söka tjänsten kommer att bli väl uppmärksammad 
på hur de gick tillväga då platsen blev tillsatt utan att läggas ut. Vi ser detta som något 
negativt då tanken med intern rekrytering kanske tappar lite av sin mening. De vill visa för 
sina medarbetare att de har möjligheter för utveckling att de ska kunna söka tjänsten och få en 
ärlig chans men dessa undantag kan göra att de anställda tillslut inte tror på det. Ett alternativ 
för att förhindra detta problem som kan uppstå är att de kan bibehålla sitt intranät för att lägga 
ut tjänster så alla i koncernen har tillgång till det. Men att de även ska kunna ha en uttagning 
på kontoret när de vill göra en omstrukturering, då får fortfarande alla på kontoret chansen att 
vara involverade. Men andra ord så tolkar vid detta som att det är beroende på situation, tid 
och vad de söker, som avgör hur de kommer att gå tillväga. 
 
Det finns många fördelar med intranätet, de kan på ett mycket smidigt och enkelt sätt 
annonsera den lediga tjänsten. Eftersom alla har tillgång till den kan det inte bli några 
missförstånd och ingen kan komma och säga i efterhand att de inte visste att tjänsten var ledig 
och att de blivit orättvist behandlade. Kanalen ger även en ganska stor säkerhet på 
produktivitet hos den anställde vilket oftast ger ett bättre rekryteringsresultat enligt Russo, 
Rietveld, Nijkamp och Gorter i Russo et al. artikel (1995). Detta tycker vi är väldigt relevant 
eftersom de redan är anställd av banken och har genomgått tester och blivit godkända för att 
vara tillräckligt kvalificerad för att jobba inom banken. En fördel är att den sökande är känd 
för rekryteraren och vet vilka styrkor, vilken attityd samt inställning som den sökande har 
vilket gör att det är lättare att fastställa om denne är rätt för jobbet enligt Ullman i Kirnan et al 
(1989). Bank A poängterade detta och vi tror även att det kan vara en fördel ur ett 
tidsperspektiv att banken redan har kännedom om dem som söker tjänsten. 
 
Den interna rekryteringen ses som en enklare procedur än de externa samt att den anställde 
kommer snabbare in i arbetet. Det är en fördel att den anställde redan är insatt i vilka 
uppgifter denne får i den nya anställningen. Enligt Wanous (1973) är det mer sannolikt att 
individer som har fått en realistisk och överensstämmande information om vad jobbet innebär 
stannar i företaget, då deras förväntningar troligen blir bemötta. Detta tror vi är en stor fördel 
som den interna rekryteringen ger. Precis som företagen nämnde har de redan anställda stor 
kunskap om banken och dess kultur samt att de besitter den grundläggande kunskap som 
krävs. Om de har möjligheter att gå vidare inom banken tror vi att de troligen även stannar, 
detta hävdar även Heraty och Morley (1998) då de har en bättre bild av vad som egentligen 
krävs av tjänsten.  
 
En nackdel med att använda informella kanaler är att vissa grupper i samhället inte får en 
rättvis chans som Carroll et al (1999) diskuterade. Vidare kanske inte dessa personer passar 
bäst för tjänsten enligt Tanova (2003). Detta är en moralfråga som bankerna redan har avvikit 
ifrån genom att välja att alltid gå internt först. Bank A kunde känna att urvalet blir begränsat i 
och med intern rekrytering, vilket kan se som en viktig aspekt. Finns verkligen den rätta 
personen inom företaget?  Bank C och Bank B uppskattar hur många som kan tänkas söka 
internt och sen om det verkar bli för få sökande kan de även gå externt. Detta tror vi kan vara 
en kostnadsfråga då det är dyrare och tar mer tid att först göra en intern process och sedan om 
det inte ger något börja om med en extern process. 
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Williamson et al (2002) diskuterar om att det är viktigt att förstå vilka attribut som är viktiga 
för de sökande för att nå de rätta kandidaterna. Bank As annonser är ganska kortfattade och 
tar bara upp det mest väsentliga till exempel vad det är för typ av tjänst. För vidare 
information kan de intresserade ta kontakt med någon av kontaktpersonerna. Bank A berättar 
även vilka utvecklingsmöjligheter som finns för de sökande. Bank B skriver tjänsten ytligt i 
annonsen och hänvisar till beskrivningarna på intranätet för vidare information. De ser även 
att det är viktigt att få med information om kontoret. Information om kontoret tycker vi är 
väsentligt eftersom sökande kanske kommer från en helt annan del av Sverige.  Annonserna i 
Bank C beskriver tjänsten och även vilka egenskaper som efterfrågas. Denna aspekt tycker vi 
är viktig eftersom personer lättare kan känna om tjänsten passar just dem. Vidare beskrivs 
även kontoret kortfattat.    

6.2.3 Urvalet 
Verktyg som kan användas vid urvalet är bland annat ansökningsblanketter, psykologiska 
tester, intervjuer, referenser, intelligenstest, provanställning samt konsulter enligt Heraty och 
Morley (1998). Bank A har en strategi som innebär att alla interna sökande får komma på 
intervju vilket de försöker eftersträva. De är tre närvarande på intervjuerna, kontorschefen, 
personalansvarig samt fackligt kontaktombud. De kan även använda sig av ett 
personlighetstest när urvalet är svårt. Det är en fördel att vara flera närvarande på intervjuerna 
då de kan fokusera mer på vissa delar och efter intervjun kan de diskutera tillsammans om 
vem som passar bäst. Vi kan även se en fördel i att de har mallar vid intervjuerna som 
utgångspunkt för att vi anser att alla sökande ska få samma förutsättningar. Bank B gör en 
första gallring om de har många sökande genom CV och referenser och efter detta får de 
intressanta komma på intervju. De kan använda sig av ett test för att styrka intervjun om de är 
osäkra på några delar. Kontorschefen gör intervjuerna men kan få hjälp om detta är önskvärt. 
Bank C gör en grovgallring först om det är många sökande. Vidare används intervjuer som 
det viktigaste verktyget och tester är inte något som förekommer i så stor utsträckning vid 
interna rekryteringar. Om den rekryterande chefen känner att intervjuerna kan göras på egen 
hand är inte HR-partnern involverad i detta skede. Det finns även utarbetade mallar för frågor 
som kan ställas vid intervjuerna. Bank C var tydliga på att påpeka att sekretessen så alla ska 
känna sig trygga när det söker andra jobb. Vilket är en fördel då vissa personer kanske inte 
söker eftersom det kan vara känsligt att byta arbetsplats. 
 
För att bli påmind om de uppsatta rekryteringsmålen vilka är kraven i jobbet och behovet i 
organisationen vid urvalsprocessen kan en bedömningsmall användas enligt Seol och Sarkis 

(2005). Bank A har ingen standardiserad bedömningsmall vid urvalet. Varje person värderas 
och bedöms för att få en helhetsbild. De kan använda sig av en graderingsskala för att göra det 
mer konkret och strukturerat, men poängterade att det inte fungerar som ett 
avprickningssystem eftersom vissa detaljer kan väga mer än andra. Det som främst bedöms är 
intervjun och intrycket av personen. De personliga egenskaperna väger tyngre än de rent 
formella egenskaperna och personspecifikationen blir då en utgångspunkt. Intuitionen hos 
dem som närvarat vid intervjun blir också en del i beslutsunderlaget och de för en diskussion 
om vem som kan tänkas passa bäst.  
 
Bank B har ingen standardiserad bedömningsmall vid det slutgiltiga urvalet eftersom det är 
situationsbetingat. Men de delar som ofta ingår i mallen är de egenskaper kravprofilen kräver 
för att kunna matcha dessa mot de sökande personerna. De försöker rangordna de 
intressantaste kandidaterna utifrån kravprofilen, intrycket av personen, själva intervjun och 
eventuella tester. De involverade i rekryteringen diskuterar tillsammans de olika kandidaterna 
för att få en bild av vem som är mest lämpad för tjänsten. 
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Inom Bank C grundar sig urvalet på de kriterier som tjänsten kräver och varit grundpelare i 
annonsen. Bank C har en syn på hur en medarbetare ska vara och intrycket samt 
maggropskänslan vid intervjuerna blir viktiga beslutsunderlag. Även de personliga 
egenskaperna personen har är viktiga vid urvalet. Tidigare erfarenheter väger tungt om två 
personer inte går att separera. Om flera personer varit närvarande vid intervjuerna förs en 
diskussion mellan dessa där de svaga och starka sidorna jämförs mellan kandidaterna. 
Referenserna blir ytterst viktiga om bara en person gjort intervjuerna eftersom dessa känner 
ofta personen ifråga bättre än vad en intervju kommer fram vid en intervju.  
 
Fördelen vi kan se med att ingen av de tre bankerna har en standardiserad bedömningsmall, är 
att de skulle kunna missa viktiga faktorer som inte finns med i den färdiga mallen eftersom 
alla rekryteringar är olika. Om en person har en egenskap eller någon merit som inte finns 
med i mallen vilket kan vara en tillgång i arbetet kan den försummas i bedömningen. Detta 
skulle inte alls vara bra eftersom de kan få en följd att de inte väljer den mest lämpade. 
Nackdelen med att bankerna inte har en bedömningsmall är att de kan bli olika grunder 
mellan olika kontor inom banken och detta tror vi kan göra att bankens övergripande 
värderingar kan bli splittrade då en bedömningsmall kan hålla ihop de många bankkontor som 
finns.  Konsekvenserna kan då bli att kontoren blir för självständiga. Någon form av struktur 
borde vara viktigt för att kunna bedöma de olika kandidaterna. 
 
Det finns två synsätt av urvalsmetoder antingen matchas individens objektiva egenskaper med 
kraven på jobbet, eller handlar det mer om att passa in i organisationen där den sökandes mål 
och värderingar skall stämma överens med dem som finns inom organisationen enligt Judge 
and Ferris (1992). Vid interna rekryteringar är det redan personer inom banken som de tror 
ska fungera än vilket kontor de jobbar på. Eftersom personen i fråga redan är anställd av 
banken har de redan tidigare tagit beslutet att personen passar in i organisationen men det är 
också en fråga om att passa på just det kontoret. Som vi tidigare diskuterade är det viktigt att 
de har gjort en noggrann jobb- och personspecifikation. Detta ligger till grunden för det urval 
som skall göras. Självfallet tror vi att urvalet sker på professionell nivå hos bankerna. Men det 
är så lätt, även för den bästa, att ens personliga åsikter påverkar. Därför är det ytterst viktigt 
att ha denna mall att gå efter för att få en så rättvis bedömning av kandidaterna som möjligt 
och på så vis välja den person som lämpar sig bäst för jobbet.  
 
En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är de redan anställda vid valet om vem som 
ska rekryteras eftersom det är de som kommer att kvarstå i företaget. Företaget borde ta 
hänsyn till reaktionerna från anställda som redan finns inom företaget. Detta är väsentligt 
eftersom det kommer påverka vad de anställda tycker om företaget vilket kommer att få en 
effekt på deras framtida karriärsval enligt Bradley (2006). Bank A poängterade att de försöker 
lyssna mycket till deras medarbetare när de skall rekrytera någon. Oftast gör kontaktombudet 
en avlyssning för att se vad de anställa tycker behövs. De kan vara ett avgörande för vem som 
anställs. Gemenskapen på kontoret är viktigt. Alla ska trivas och känna sig delaktiga och det 
är viktigt att alla kan arbeta tillsammans. Bank B tar inte hänsyn till de anställdas 
uppfattningar i så stor utsträckning vid rekrytering. Detta för att de är en sådan stor koncern. 
Men å andra sidan tror de sig veta att alla medarbetare har en gemensam uppfattning om hur 
en bra medarbetare ska vara. Bank B var mer inne på att personen ska matchas med 
personalen på det specifika kontoret. Bank C menar mer att de försöker förklara varför 
personen valts för de anställda men att det inte direkt går att ta hänsyn till allas åsikter om 
vem det ska välja.  
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6.3 Inlandskontoren 
Som vi har sett i diskussionen ovan har de olika bankerna en liknande rekryteringsprocess där 
vi kan urskilja samma steg. Frågan vi då ställer oss är hur det fungerar att intern rekrytera i ett 
inlandskontor. Även här ser vi att bankerna följs åt och har liknande problem.  
 
I alla tre banker är majoriteten av rekryteringar externt för inlandskontoren. Enligt Prien 
(1992) är några normer i personalpolitiken bland annat att den för jobbet mest kompetente ska 
utses samt om två sökande är lika kompetenta skall en anställda gå före externt sökande. Detta 
har alla tre kontor i inlandet bekräftat eftersom de har många fördelar med att anställa en 
internt istället för externt. En internt rekryterad kan redan organisationen, de olika system som 
används samt att de även slipper utbildningskostnaderna för att lära upp en helt ny person. 
Men varför är ändå majoriteten av rekryteringar externt? Av det empiriska materialet vi fått 
fram genom intervjuerna med cheferna på inlandskontoret kan vi se att de har samma 
problem. Det är inget märkvärdigt som skiljer den ena banken mot den andra utan i stora drag 
har de alla lite internt sökande. Alla tre kontoren lägger alltid ut internt, för att snabba på 
rekryteringen kan de även söka externt samtidigt då de har erfarenheter att de får ett svagt 
medhåll internt och de kan på så vis påskynda processen.  
 
Varför får de då inte några interna sökande då detta ändå är det vanligaste sättet att rekrytera 
inom alla tre bankerna samt att de gärna vill intern rekrytera? Genom intervjuerna med 
cheferna fick vi fram olika synpunkter till varför de inte har så många interna ansökningar. 
Dessa anser vi inte är något specifikt för respektive bankerna utan alla har samma problem. 
Den största orsaken som alla snabbt antydde på var problemet med att staden ligger ”för långt 
borta”. Det är inget pendlingsavstånd från någon annan stad vilket gör att hela familjen blir 
tvungen att flytta dit. För att flytta till en stad som denna krävs det att man trivs med de 
förutsättningar som staden bjuder på.     
 
Williamson et al (2002) skriver i en artikel att en policys styrka kan påverka individens 
bedömning. Policyn kan vara användbar för att identifiera de viktiga karaktärsdragen i ett 
jobb för individer som strävar mot ett visst yrke. Med policyn kan organisationen med andra 
ord få upp intresset hos dem som söker nytt jobb. Detta kan vara ett bra sätt att skapa intern 
rörelse och därmed bättre förutsättningar för intern rekryteringen. Bankerna hävdar att detta 
uttrycker sig i deras policy och de har en bra rörelse i större städer. Precis som Bank Cs chef 
sa så är det viktigt för en stad som denna att hitta rätt forum att söka i för att de ska kunna ta 
en större del av den interna rekryteringen. Det måste vara personer som tycker om det som 
staden har att erbjuda. Det finns gott om folk som skulle trivas här men det gäller att nå dem. 
Ett sätt som Bank Cs chef påtalade är att ha ett samarbete med näringslivet. På så vis kan de 
även få staden att växa och inte signalera med att det är svårt att få jobb utan underlätta för 
dem som vill flytta hit.  
 
Det är inte något av kontoren som har provat på något annat än att lägga ut på intranätet för att 
hitta medarbetare inom bankerna. Detta medför att intern rekryteringen i princip endast har en 
riktning för närvarande. Från inlandskontoret till andra kontor har det internrekryterats 
mycket mer än åt andra hållet. Men det måste poängteras att det inte har varit så mycket 
omsättning på kontoren de senaste åren. Men de gånger de ska rekrytera har de inte inne foten 
i den interna rörelsen. Genom intern rekrytering tillfredställer företaget sitt behov samtidigt 
som de ger deras personal motivation till utveckling och befordringar menar Heraty och 
Morley (1998). Detta faller bort lite på inlandskontoren. De vet med sig att de har en 
möjlighet om de är intresserade vilket är en fördel, men detta betyder att hela familjen måste 
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bryta upp och flytta. Och som de visar sig på kontoren är det inte så många som är flyttbara då 
de inte har så stor omsättning.  
 
I dagens samhälle är det en stor rörlighet mellan olika jobb i jämförelse med förr. Det är 
många som säger att man inte ska jobba mer än 5 år på samma ställe. I bankernas värld har 
det hänt mycket på sistone enligt Seltzer (2004). Det har kommit till många lagar som har 
gjort att bankerna måste tänka om och förändra sina arbetsrutiner, det kräver mer av 
medarbetarna vad gäller att ge rådgivning och även spara ett dokument av rådgivningen. 
Bankerna måste även möta kundernas behov då det kommer allt fler aktörer på marknaden 
och allt skall vara snabbt och enkelt vilket gör att deras arbetsredskap måste förbättras 
kontinuerligt. I och med detta har de krävts att medarbetarna måste utbilda sig de skall 
certifieras och så vidare. Detta kan vara en anledning till att de jobbar kvar på samma arbete 
en längre tid och att de inte behöver omsätta så mycket personal. Många faktorer påverkar 
företagets beslut för att utbilda sina anställda eller inte enligt Smith och Hayton (1999). 
Förbättring av de anställdas prestationsförmåga, anpassningsförmåga och flexibilitet är några 
faktorer, men även investeringar i nya teknologier och anpassning till nya arbetssvanor är 
några skäl till att utbilda sina anställda. Detta stämmer väl in på bankernas värld idag, med 
alla nya lagar har de varit tvungna att utbilda sin anställda.  
 
För att kunna locka upp folk till interna kontor skulle även kunna vara att kunna erbjuda en 
typ av tjänst. Som de har berättat på kontoren så har de inte så många olika tjänster och 
tjänsterna som är specificerade till viss expertis ligger inte i städer som denna. Eftersom allt 
mer av jobben sker över nätet och med datorerna så skulle de lika lätt kunna lägga en expert 
på aktier i en stad som denna för att sprida på olika typer av tjänster och få en bredare typ av 
tjänster som kan locka hit människor.  
  
En annan fördel med intern rekrytering är att personen som kommer har erfarenheter från ett 
annat kontor. De kan förmedla olika tips och kunskap om hur man kan förbättra sina tjänster 
och praktiska delar i jobbet och deras sätt att jobba. För att ändå kunna ta del av detta skulle 
de kunna erbjuda människor att komma upp och jobba en viss bestämd tid. De skulle kunna 
ha ett utbyte mellan olika kontor. Det skulle vara roligt och nyttig både för dem som får åka 
och dem som är kvar på kontoret och får ta del av det nya. Detta skulle då även gynna det 
andra kontoret som får en person till sig och när deras medarbetare kommer tillbaka får de ta 
del av dess erfarenheter från det andra kontoret.  
 
Det som kan skilja mellan inlandskontor och andra städer vad gäller urvalet och 
rekryteringsprocessen är nog valet av personen vid urvalet. I en stad som denna behöver de ha 
mer i åtanke om personen kommer att trivas i staden och att den kommer vara kvar en tid. 
Annars kan det vara lätt att de får ta utbildningskostnaderna och sedan flyttar dem för att de 
egentligen ville få in foten på ett annat kontor. I större städer behöver de inte ta i beaktning 
om de kommer att trivas i staden på samma sätt, de kanske fortfarande är i samma stad, det 
enda som skiljer är att de byter kontor.  
 
Kan det vara något i bankernas rekryteringsprocess som gör att de inte lyckas med att intern 
rekrytera i vissa städer? Eftersom alla banker har liknande tillvägagångssätt och de har samma 
problem i inlandsstäder. Här anser vi det är viktigt att verkligen framföra i 
jobbspecifikationen vilka karaktärsdrag kontoret och staden har och prata gott om den. Inte 
bara nämna stadens namn då det är många som kanske inte vet så mycket mer om det. De kan 
skapa en nyfikenhet till kontoret som gör att någon av personalen vill bryta upp och prova på 
något helt annat. Om det skapar ett samarbete med näringslivet kan de poängtera att de får 
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hjälp med att hitta kontakter för att deras respektive ska kunna få jobb också. Ett annat steg 
kan även vara deras rekryteringskanaler. Som Tanova (2003) beskriver det så är det endast en 
liten skara av potentiella kandidater som nås och dessa kanske inte riktigt passar bra för 
tjänsten. Ska de endast annonsera på intranätet eller måste de göra något extra för att nå rätt 
medarbetare. Det kan finnas någon som är sugen på att byta jobb och bryta upp vardagen och 
längtar efter ett liv i en mindre stad, men inte går och tittar på intranätet eller åter igen inte 
reagerar på stadens namn på grund av dålig vetskap om staden. 
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7. Slutsatser 
I detta kapitel vill vi klargöra och sammanfatta vad vi kommit fram till i denna studie utifrån 
vårt problem och de syften vi hade för avsikt att besvara.  
 
Vårt problem var att besvara hur banker arbetar med intern rekrytering. Genom arbetets gång 
har vi fått en bild för hur de jobbar med de olika stegen i den interna rekryteringsprocessen. 
För att kunna rekrytera internt är det viktigt för de olika bankerna att de jobbar mycket med 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Att personalen vill vara kvar inom banken och att de inte 
väljer en annan bank ifall de ska flytta. De tre olika bankerna jobbar på liknande sätt för att 
uppmärksamma sina anställda. Det verktyg som de använder sig av för att diskutera 
framtiden, utbildningar och ge feedback är det årliga utvecklingssamtalet. De har även ett 
brett utbud av utbildningar för deras medarbetare. Detta gör att medarbetarna har fått 
förutsättningar till att stanna inom banken då de inte behöver känna att de inte utvecklas.   
 
Huvudsyftet med studien är att beskriva den interna rekryteringsprocessen för tre olika 
banker med kontor belägna i norra Sverige. Där första delsyftet är att urskilja skillnader 
mellan bankernas interna rekrytering.  
 
De tre olika bankerna har alla en utarbetad internrekryteringsprocess vilken innefattar de 
komponenter som Torrington och Hall beskriver i Heraty och Morleys (1998) artikel. Alla 
bankerna har nedskrivna beskrivningar av processen vilka ska utgöra riktlinjer vid 
rekryteringar. Den interna rekryteringsprocessen kan delas in i stegen; jobbanalys, 
rekryteringskanaler samt urval och bedömning.   
 
Först och främst kan vi dra slutsatsen att de tre bankerna har liknande rekryteringsprocesser 
vid interna rekryteringar. Men det har förekommit vissa skillnader. Bank A lägger till skillnad 
från Bank B och C alltid ut sina vakanta tjänster internt. Bank B och C har vissa undantag där 
de kan frångå detta och på andra sätt lösa det internt på kontoret utan att alla medarbetare 
inom banken får en chans att söka tjänsten.  
 
När en jobbanalys ska upprättas skiljer det sig lite mellan bankerna hur de går tillväga. Deras 
jobbanalyser är lika men skillnaden är att Bank B och C har nedskrivna 
tjänstebeskrivningar/yrkesrollsbeskrivningar som de utgår ifrån, vilket inte Bank A har 
beskrivit. De tre bankerna observerar vad de olika tjänsterna innebär med inslag av deras 
kunskaper och erfarenheter.  
 
Nästa steg i processen för de olika bankerna är att en annons skapas. Alla tre banker lägger 
sedan ut denna på respektive intranät vilket därmed blir rekryteringskanalen vid interna 
rekryteringar. Annonsen innehåller de väsentligaste delarna, kort och koncist och för vidare 
information får de sökande kontakta kontaktpersonerna. Alla medarbetare får ta del av 
tjänsterna som läggs ut på intranätet och detta ett sätt att motivera till byte av kontor och 
arbetsuppgifter. 
 
Det avslutande steget är att ett urval ska göras för att hitta rätt person för tjänsten. Den 
viktigaste skillnad mellan bankerna är att alla får komma på intervju i Bank A. Detta 
förfaringssätt har inte Bank B och C då de gör en grovgallring bland de sökande innan de 
beslutar vilka som får komma på intervju. Tester vid interna rekryteringar kan förekomma 
inom alla banker men Bank C har dock påvisat att detta är ovanligt. Bank A och B använder 
sig av detta vid behov för att styrka det som framkommit under intervjuerna.  
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Ingen av bankerna använder sig av en standardiserad bedömningsmall när de ska utvärdera de 
sökande. Det vi kan se är att intrycket av personen och själva intervjun är viktiga 
bedömningsgrunder för alla tre bankerna. En maggropskänsla hos dem som intervjuar är 
också en viktig grund. Inget urval blir det andra likt och detta är starkt relaterat till 
upprättandet av jobbanalysen, då bankerna alltid gör specifika jobbanalyser för varje tjänst.  
 
Sista delsyftet är att beskriva hur tre inlandskontor i norra Sverige berörs av intern 
rekrytering. Vi kan tydligt se att de olika bankerna har en liknande bild för hur det fungerar på 
inlandskontoren. För det första har inget av kontoren behövt rekrytera så mycket de senaste 
åren. Detta kan tyda på att personalen trivs bra på sina arbetsplatser och att de inte har samma 
möjligheter att byta jobb om de vill stanna på orten.  
 
De internrekryteringar som gjorts på bankkontoren har inneburit att fler rekryterats från orten 
till en annan ort. Inlandskontoren har inte haft så många interna rekryteringar till kontoren. 
Detta innebär att de mestadels fått rekrytera personal externt. Detta har vi uppmärksammat 
hos alla banker vilket kan indikera på att orten i sig inte är attraktiv. Pendlingsavståndet är för 
stort och vidare har de anställda inte så stora möjligheter att klättra uppåt på kontoret då de 
inte har några former av specialister. För att förbättra den interna rekryteringen kan en ”prova 
på vecka” vara ett alternativ och även ett bättre samarbete med näringslivet. Vi ser 
indikationer för att inlandskontor inte har optimala förutsättningar för att internrekrytering ska 
vara det främsta alternativet. Trots att bankerna har uttalat att intern rekrytering ska 
förespråkas kan detta inte uppfyllas på alla orter då jobbet i sig inte blir avgörande. Det 
viktiga blir istället vilka intressen och krav medarbetarna har i sitt privatliv.  
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8. Sanningskriterier  
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en chans att bedöma trovärdigheten i vår studie 
utifrån en diskussion om tillförlitligheten och äktheten.  
 
Vid bedömning av kvantitativa studier blir validiteten och reliabiliteten viktiga 
utgångspunkter. Men det finns en diskussion kring hur bra dessa kriterier passar de kvalitativa 
studierna, då de inte söker den absoluta sanningen om verkligheten. Istället har andra kriterier 
blivit accepterade som grund för att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier. Dessa två kriterier 
är trovärdighet och äkthet menar Bryman och Bell (2005) Nedan kommer vi att diskutera hur 
vi tagit hänsyn till dessa kriterier i vår kvalitativa studie om intern rekrytering. 

8.1 Trovärdighet  
Trovärdighetskriteriet innehåller fyra delkriterier, vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och bekräfta studien enligt Bryman och Bell (2005 
s.306). Vi kommer att behandla tillförlitligheten och överförbarheten eftersom vi tycker dessa 
är de mest relevanta för vår uppsats.  
 
Tillförlitligheten innefattar hur pass trovärdig studien är i andras ögon. Har vi på ett trovärdigt 
sätt speglat den verklighet som var avsedd att studera? För att göra detta måste studien ha 
genomförts enligt de forskningsregler som finns. Vidare ska de personer som innefattas i den 
verklighet vi studerat ha fått möjligheten att kontrollera att vi uppfattat verkligheten rätt. Detta 
görs ofta genom respondentvalidering enligt Bryman och Bell (2005). I vår studie har 
respondenterna fått ta del av transkriberingarna och kontrollerat våra uppfattningar av vad de 
sagt vilket ökar tillförlitligheten. Vi kan inte till hundra procent vara säkra på att de personer 
vi intervjuat delgett oss allt sanningsenligt, de kan ha förskönat vissa delar. För att minska 
detta problem och för att öka tillförlitligheten har vi intervjuat tre personer på samma företag 
och deras versioner har överensstämt. Vi anser också att de personer vi intervjuat är de mest 
väsentliga för att kunna besvara vår frågeställning och detta ökar trovärdigheten.  
 
Överförbarheten syftar på i hur stor utsträckning studien kan överföras till en annan miljö. En 
kvalitativ studie kännetecknas av en specifik kontext och det kan vara svårt att överföra 
resultaten till andra sammanhang enligt Bryman och Bell (2005). Fallstudiers 
generaliserbarhet är något som diskuteras och enligt Bryman och Bell (2005) är detta inte vad 
man vill uppnå genom dessa studier. Eftersom vår studie är gjord på två bankkontor inom 
stora banker kan vi inte med säkerhet generalisera resultatet till alla kontor inom bankerna. 
Men vi anser dock att rekryteringsprocessen inom bankerna till vis del kan överföras till andra 
kontor inom banken genom att de har en utarbetad process för intern rekrytering.  

8.2 Äkthet 
Äktheten ska spegla att studien ger en rättvisande bild av det som undersöks menar Bryman 
och Bell (2005). Vi har intervjuat kontorschefer och personal på personalavdelningen eller 
HR-avdelningen. Vi tycker att det är de personer som varit mest relevanta för studien i och 
med att de är mest involverade i processen och har en god insikt i hur den interna 
rekryteringsprocessen fungerar. Utifrån det perspektiv vi ville undersöka den interna 
rekryteringen anser vi att studien ger en rättvis bild. Vi skulle ha kunnat intervjua ytterligare 
personer för de olika kontoren men vi anser oss ha fått den information vi behövt för att 
besvara våra syften. För att få stärka äktheten ytterligare skulle vi till exempel ha intervjuat 
personalen på kontoren och de som rekryterats internt för att få deras synvinkel. Vi tror dock 
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att medarbetarna inte skulle kunna besvara många av de frågor som vi ställt till 
respondenterna eftersom detta inte är något de är involverade i på daglig basis. 
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9. Avslutning  
Slutligen kommer vi avsluta med att presentera kunskapsbidraget med vår studie samt förslag 
till vidare studier.  

9.1 Vårt kunskapsbidrag med denna studie 
Vi hoppas att denna studie har bidragit med en insyn i bankers interna rekryteringsprocesser.  
Vidare har vi även visat på att processerna för de olika bankerna är lika i det stora hela men 
att skillnader förekommer. Samtidigt hoppas vi att detta kan ligga till grund för eventuella 
framtida rekryterare om vilka för och nackdelar intern rekrytering kan medföra. Vi ser även 
att de banker som vart med i studien kan ha nytta av det och kanske kan förbättra processen 
ytterligare. 

9.2 Förslag till vidare studier  

Under tidens gång har vi stött på andra intressanta frågor kring ämnet intern rekrytering. Vi 
har två förslag till framtida forskning som skulle kunna vara tänkvärda.  
 
Vi har inte behandlat de sökandes uppfattning vid interna rekryteringar i denna uppsats, vilket 
skulle vara intressant och se om de har samma åsikter om intern rekrytering som bankerna.  
 
Det skulle vara intressant att undersöka de anställdas attityder till att rekrytera internt. Hur 
deras stämning förändras, att någon annan blir vald framför än själv, att ens arbetskollega 
plötsligt blir ens chef. 
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Intervjuguide 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
Vilka är dina arbetsuppgifter? 
 
Hur länge har du jobbat med detta? 
 
Vilken utbildning har du? 
 
Allmänt om intern rekrytering 
Har ni någon policy vad gäller rekrytering/intern rekrytering?  
 
Hur tas dessa delar i beaktning vid rekryteringen? 
Organisationens mål och strategi  
Personalpolitiken  
De redan anställdas åsikter 
 
Varför använder ni er av intern rekrytering? Vad ser ni för fördelar?  
 
Kan ni se några problem/nackdelar med intern rekrytering? 
 
Vilka olika indelningar för positioner har ni i er bank? 
 
Tar ni hjälp av konsulter när ni har en ledig tjänst som ska tillsättas internt? Med allt eller 
vissa delar? 
 
Utbildning 
Hur arbetar ni för att behålla personalen inom koncernen? 
 
Utbildar ni er personal?  
Vilka får utbildning?  
Varför får de utbildning? 
Hur ofta får personalen utbildning?  
 
Den interna rekryteringsprocessen 
Hur går ni tillväga från början till slut då ni får en ledig tjänst? 

• Jobbspecifikation 
• Personspecifikation 
• Rekryteringskanal 
• Urvalsprocess 

 
Får alla söka till tjänsten eller vet ni redan vilka om är kandidater. Hur skiljer processen sig 
åt? 
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Bilaga 2 
 
Frågorna som följer kompletterades till inlandskontoren 
 
För och nackdelar med intern rekrytering specifikt för ert kontor? 
Vad kan de bero på? 
 
Rekryterar ni alltid först internt och sedan externt? 
 
Tar ni till hänsyn om ni tror att de kommer stanna när ni rekryterar? 
Hur rekryterar ni mest idag? Internt/externt 
Hur många sökande har ni? Externt/internt 
Exempel på intern rekrytering på ert kontor 
Hur många rekryterades internt/externt senaste året 
Hur anställdes dagens anställda? Bakgrund 
Har de som slutat börjat på något annat kontor? 
 
Tror ni intern rekryteringen är ett problem som förekommer på andra ställen? 
 
Hur jobbar ni för att behålla era anställda?  
Vad kan ni göra för att förbättra er internrekrytering? 
Vad ska ni göra för att rekrytera lättare? 


