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Abstract 

Title: The purpose of the study is to identify factors that affect employees' attitudes towards 

internal recruitment within two different banks. 

Author: Michel Mugsha & Muhammed Aziz 

Supervisor: Björn Andersson 

 

The technological development has had a major influence on the financial market through 

increased digitalization and meant a big change for how banks now are operated. One of the 

effects is that it has changes the duties carried out by the staff who work at the banks. These 

changes have made the work more focused on customer service. Thus, the influence of staff 

has changed and become important to customers. The aim of the study is to identify factors 

that affect employees’ attitudes towards internal recruitment within two different banks. 

Based on theories, three categories have been created to compare employee attitudes and 

influencing factors behind attitudes in the form of internal recruitment, influencing factors in 

work and the importance of balance between work and life situation. The study uses a 

qualitative method in the form of semi structured interviews, where the sample consists of ten 

employees from two different banks. The study shows that there are similarities in influencing 

attitudes of the staff within the two banks when it comes to career opportunities, management 

and value creation in work. Differences in terms of experiences and the balance between work 

and privacy as influencing factors in staff attitudes towards internal recruitment for both 

banks. Proposals for continued research is measuring staff's attitudes towards internal 

recruitment to establish a generalized conclusion. Another suggestion is to study the 

organizational structure of different banks and its impact on staff's attitudes towards internal 

recruitment. 
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Sammanfattning 

Titel: Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar personalens attityder 

gentemot intern rekrytering inom två olika banker.  

Författare: Michel Mugsha & Muhammed Aziz 

Handledare: Björn Andersson 

 

Den teknologiska utvecklingen har haft ett stort inflytande på den finansiella marknaden och 

inneburit att bankernas arbete har förändrats i förhållande till ökad digitalisering. Effekten av 

detta är att arbetsuppgifterna förändras för personalen. Förändringen har lett till att personalen 

har blivit mer inriktade mot kundservice. Därmed har personalens inflytande förändrats och 

blivit betydelsefullt för kunder. Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkar 

personalens attityder gentemot intern rekrytering inom två olika banker. Utifrån teorierna har 

tre kategorier skapats för att jämföra personalens attityder och påverkande faktorer bakom 

attityderna i form av intern rekrytering, påverkande faktorer i arbete samt vikten av balans 

mellan arbete och livssituation. I studien valdes kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer, där urvalet består av tio anställda från två olika banker. Studien visar att det finns 

likheter i påverkande faktorer på personalens attityder inom båda bankerna i form av 

karriärmöjligheter, ledningen och värdeskapande i arbetet. Däremot existerade det olikheter 

gällande erfarenheter samt balansen mellan arbetet och livssituationen som påverkande 

faktorer på personalens attityder gentemot intern rekrytering inom båda bankerna. Förslag på 

fortsatt forskning är att mäta personalens attityder gentemot intern rekrytering och skapa en 

generaliserad slutsats. Ett annat förslag är att studera olika bankers organisationsstrukturer 

och dess påverkan på personalens attityder gentemot intern rekrytering 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Intern rekrytering, personal, attityd, påverkande faktor, bank, work-life balance.  



 
 

Definitioner av begrepp 

 

Intern rekrytering - innebär att rekrytering sker internt och att det berör enbart organisationens 

befintliga personal, det vill säga anställda inom organisationen.  

 

Intern rekryteringsmetod – Interna kanaler som sker i olika form, som exempelvis annonser i 

företagstidningar, referenser från anställda eller hänvisningar från chefer.  

 

Extern rekrytering – Individer rekryteras externt på olika sätt, som exempelvis Externa 

kanaler som kan se ut på olika sätt, exempelvis annonser i nationella eller regionala tidningar 

och arbetsförmedlingar.  

 

Favorisering - Att en eller flera får mer uppmärksamhet och får störst chans till varje 

möjlighet som kommer upp.  

 

Befordran – Avancemang i arbetet, uppflyttning i tjänst.  

 

Livssituation – Hur ens liv ser ut i dagsläget, exempelvis fritidssysslor, familjesituation. 

 

Tilltänkt kandidat – Personal som har blivit utvald av ledningen. 

 

Work-Life Balance – Balansen mellan arbetslivet och fritiden för personalen.  

 

Stegrad – Ökad. 
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1. Inledning 

Digitalisering är ett fenomen som har förändrat bankernas roll i samhället. Banker ser 

potentialen i utvecklingen av teknologin, som kan vara drivkraften för skapandet av nya 

produkter och tjänster. Teknologins inverkan har resulterat i framförandet av internetbanken, 

som är ett hjälpmedel för att förenkla kundernas möjligheter till att utföra bankärenden. 

Banker existerar inom en konkurrensutsatt bransch, där anpassning av digitalisering är 

nödvändigt. Effekten av utvecklingen inom banksektorn har inneburit avveckling av 

bankkontor. Effekten har även påverkat personalen, där arbetsuppgifterna har förändrats 

(Schön, 2014; Lorenz, 2009). Därmed stegras personalens betydelse inom banker, vilket ökar 

prioriteringen på att behålla befintlig personal inom banken.  

Personalens attityder i arbetet formar kundernas inställning gentemot banken. Betonandet av 

påverkande faktorer på personalens attityder kan vara väsentliga för bankerna för att erhålla 

ytterligare kunskaper som kan stärka bidragandet till att behålla personalen.  

Meenakshi, Subrahmanyam och Ravichandran (2013) menar att balansen mellan arbetet och 

personalens livssituationer förstärker prestationsnivån samt lojaliteten, vilket leder till 

arbetstillfredsställelse. För att uppnå tillfredsställelse behöver banker visa intresse i sambandet 

mellan personalens livssituationer och arbetet. Visat intresse av balansen kan resultera i 

positivare attityder gentemot arbetet och bankerna (Meenakshi et al., 2013). Attityder 

påverkar personalens beteende, förhållningssätt och preferenser i arbetet samt 

organisationsmodeller, exempelvis internrekrytering (Karlsson, 2007).   

 

1.1 Bakgrund 
 

Den teknologiska utvecklingen har haft ett stort inflytande på den finansiella marknaden, 

vilket har förändrat arbetet inom banksektorn på grund av ökad digitalisering (Svenska 

Bankföreningen 2016a). Utvecklingen har förändrat relationerna mellan bankerna och 

kunderna, där fysisk interaktion i form av bankbesök och hantering av ärenden på bankkontor, 

har minskats. Därmed har legitimiteten i relationen mellan bankerna och kunderna erhållit en 

ny betydelse (Durkin & Howcroft, 2003). Det påpekar även Lorenz (2009), som har studerat 

digitaliseringens betydelse och påverkan inom branschen. Bidragandet från digitaliseringen 

har ökat kundernas möjligheter till att utföra bankärenden digitalt på egen hand genom 

internetbanken. Dess funktioner är åtskilliga och har möjliggjort förmågan till att betala 
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räkningar och ha översyn över senaste utförda transaktioner genom mobiltelefoner 

(Svenskarna och internet, 2017).  

Konsekvensen av ökad digitalisering har inneburit avveckling av bankkontor i glesbygden och 

städerna (Fastighetsvärlden, 2016). Avvecklingen anses vara en bidragande faktor till 

reduceringen av 925 anställda inom banksektorn i Sverige mellan åren 2015 - 2016 (Svenska 

Bankföreningen, 2017). Reduceringen stödjer Schön (2014) och Lorenz (2009) påstående om 

att banksektorn är en konkurrensutsatt bransch, där ökad digitalisering förändrar bankernas 

utbud av produkter och tjänster. Konsekvensen är att arbetsuppgifter förändras för personalen 

inom banker. Tinnilä (2013) beskriver att förändringen av arbetsuppgifterna har bidragit till 

en stegrad fokus mot kundservice. Det har inneburit en ökad roll som säljare men rollen som 

rådgivare av bankärenden kvarstår som en betydlig arbetsuppgift för personalen inom 

banksektorn (SVT, 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det är förmånligt för bankkunder att använda internetbaserade banktjänster men personalens 

rådgivning är en värdesättande faktor för kunderna vid beslut som avser strukturerade 

bankprodukter, som exempelvis lån (Finansliv, 2016). Kundernas positiva inställningar 

gentemot banken formas utifrån personalens förmågor till att uppnå kundernas förväntningar 

(Bloemer och Dekker, 2007). Barnes, King och Breen (2004) samt Zineldin (2000) förklarar 

att personalens attityder kan bidra till förbättrad kundnöjdhet genom att skapa relationer, 

vilket påverkar kundernas beteende samt ökar förtroendet och lojaliteten mot banken.  

 

Banker kan påverka personalens attityder på differentierade sätt med hjälp av intern 

rekrytering, som anses vara en frekvent rekryteringsmetod för banker (Kumar & Singh, 2017). 

Eftersom banksektorn har blivit en konkurrensutsatt bransch, finner banker stort värde av att 

behålla personalen på grund av dess åtskilliga fördelar. Kunskap om bankens rutiner och 

arbetssätt samt kompetenser är anledningar bakom bankernas val till att intern rekrytera 

personal. Fördelarna och bankernas investeringar till att utbilda personalen internt är 

anledningar bakom bankernas vilja till att ha internrekrytering som tillvägagångssätt. Det 

bekräftas av en tidigare forskning, som utfördes av Johnzon och Sveningsson (2015). 

Ytterligare anledningar till bankernas vilja av att rekrytera personal internt är uppsättningen 

av tydliga mål för en befordran, vilket ökar konkurrensen mellan personalen och leder till 

stegrad prestationsnivå. Detta signalerar även att konkurrens sker inom organisationen och 
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mellan befintlig personal, vilket påvisar bankernas förtroende för personalen. Signalerna kan 

därmed öka personalens motivation, moral och arbetsprestation (Flach, 2006; DeVaro, 2016). 

Det är viktigt att rekrytera personal med tillräcklig kompetens för att öka möjligheterna till en 

stegrad arbetsprestation samt att fördelen kan innebära kostnadsreducering och tidsbesparande 

för rekrytering (Heraty & Morley, 1998; Branine, 2008). Att rekrytera personal utan tillräcklig 

kompetens kan i motsats bli kostsamt för en organisation, beroende på faktorer som 

anställning, utbildning, avskedande och avslutande av anställning, vilket leder till stegrade 

kostnader (Russo, Rietveld, Nijkamp & Gorter, 1995). 

 

Kotorov och Hsu (2002) tidigare forskning indikerar på att intern rekrytering, trots dess 

åtskilliga fördelar, kan skapa negativa attityder hos personalen inom bankerna. Forskningen 

förklarar hur intern rekrytering används för att tillsätta personal vid en ledig position i ett 

börsnoterat försäkringsbolag. Den interna rekryteringen utgår från två olika grundtankar, där 

ena grundtanken är att organisationen har en tilltänkt personal som tillfrågas på förhand, 

vilket leder till att resterande personal exkluderas. Den andra grundtanken är att all personal 

kan ansöka om den lediga positionen (Kotorov & Hsu, 2002).  

Första grundtanken kan skapa oro hos personalen och om banker utser en tilltänkt personal för 

en ledig position utan att förmedla anledningen bakom valet på ett konstruktivt sätt kan 

konsekvenserna leda till interna konflikter, antingen inom personalen eller mellan ledning och 

personal. Ytterligare konsekvenser kan uppstå, där personalen kan bilda negativa attityder 

gentemot banken och intern rekrytering på grund av brist på utvecklingsmöjligheter, vilket 

försvagar personalens arbetsmoral (Aswathappa, 2010). 

I förhållande till Kotorov och Hsu (2002) forskning benämns ytterligare nackdel med intern 

rekrytering utifrån Andersson och Magnusson (2012) studie. Förmågan till att kunna leda 

tidigare medarbetare efter att nyligen ha blivit befordrad till en chefsposition var ett 

orosmoment som kunde skapa problem inom en organisation. Därmed kan moralen hos 

personalen påverkas, beroende på hur organisationer väljer att agera i liknande situationer vid 

intern rekrytering (Andersson & Magnusson, 2012). 

 

Meenakshi et al., (2013) samt Hovlin et al., (2011) menar att personalen är drivkraften till 

innovativa idéer för förbättring inom organisationer. Detta beror på att personalen innehar 

information om organisationers interna processer och externa relationer, vilket kan vara 

fördelaktigt för innovation (Kesting & Ulhøi, 2010). Vidare poängterar Smith, Ulhöi och 
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Kesting (2012) att organisationer bör öka uppmärksamheten mot personalen eftersom de har 

direktkontakt med kunder och blir en representant för organisationen. Därför anser vi att 

studien bör riktas mot att uppmärksamma personalen inom den nedersta organisationsnivån 

med specifika arbetsuppgifter, beskriven som den operativa kärnan av Mintzberg (1980). 

Personalen inom den operativa kärnan anses vara underordnade inom organisationen, vilket 

innebär att personalen inte har befogenheter eller möjligheter till att ta egna beslut angående 

andra arbetsuppgifter än det som de har blivit tillsagda av överordnade. Motivationsfaktorer 

påverkar personalens attityder, beroende på hur ledningen uppmärksammar arbetsprestationer 

(Karlsson, 2007; Heraty et al., 1998; Mintzberg, 1980).  

Attityder påverkar personalens beteenden och preferenser gentemot organisationers arbetssätt, 

vilket bildas under tiden som personalen blir exponerade för. Längre exponering leder oftast 

till positivare attityder, vilket påverkar personalens prestationer i arbetet. Personalens 

förhållningssätt gentemot organisationers arbetssätt påverkas av attityder, som kan antingen 

bli negativa eller positiva. (Karlsson, 2007; Arnerup-Cooper & Edvardsson, 1998; Hofstede, 

1998).   

 

Personalens attityder samt balansen mellan arbetet och livssituationen påverkar 

arbetsprestationen. Om personalens krav på balansen mellan arbetet och livssituationen 

uppfylls, skapas positiva attityder gentemot arbetet och banken (Meenakshi et al., 2013; 

Karlsson, 2007). Banker behöver ha i åtanke om påverkande faktorer på personalens attityder 

även utanför bankernas kontroll, där personalens livssituationer utgöra en stor roll i 

personalens attityder. Meenakshi et. al (2013) påstår att individer, som är konstant knutna till 

arbetet, utsätts oftast för olika symptom i form av stress och utbrändhet. Vidare menar 

författarna att om personalen inte har tid för avkoppling från arbetet kan det leda till negativa 

konsekvenser på prestationsnivån. Därmed kan detta medföra negativa effekter för banker och 

personal på sikt. Om banker däremot uppmuntrar personalen och visar stöd i arbetet kan detta 

leda till att banker bibehåller personalen inom organisationen, vilket underlättar den interna 

rekryteringen. Detta kan möjligtvis innebära en positiv påverkan på personalens attityder och 

prestationsnivån (Meenakshi et al., 2013). 
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1.3 Problemformulering 
 

Problemdiskussionen indikerar att attityderna hos personalen är betydelsefull för bankerna. 

Att bankerna får kunskap om faktorer som påverkar personalens attityder är värdefull med 

tanke på den omfattade investeringen till att intern rekrytera personalen, som kan bidra till 

kostnadsreducering och tidsbesparing. Kunskapen kan även bidra till att bankerna kan 

påverka personalens attityder i arbetet, vilket ökar sannolikheten för bankerna till att bilda 

positiva attityder hos personalen. Därmed kan bankerna behålla personalen inom 

organisationen, vilket förenklar tillvägagångssättet vid interna rekryteringar på sikt. 

Kundernas attityder och lojalitet kan även påverkas av banker, genom att ta hänsyn till 

personalens attityder. Resultatet av bankernas kunskap över den befintliga personalen leder 

möjligtvis till att personalen strävar efter att förbättra bankernas relationer till kunderna. 

Diskussionen påvisar vilka fördelar och nackdelar som existerar genom förbrukningen av den 

interna rekryteringsmetoden samt hur personalen kan påverkas. Av den anledningen är det 

intressant för banker att se vilka faktorer som påverkar personalens attityder i arbetet. 

 

 1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar personalens attityder gentemot 

intern rekrytering inom två olika banker.  

 

1.4.1 Frågeställning 

 För att uppfylla studiens syfte tar vi hjälp av följande frågeställningar: 

1. Vad är personalens attityder gentemot intern rekrytering och vilka faktorer 

påverkar personalens attityder? 

  

2.  Skiljer sig de påverkande faktorerna på personalens attityder åt beroende på 

banken? 

  

3. Finns det faktorer utanför bankens kontroll som är påverkande för personalens 

attityder gentemot intern rekrytering? 
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 1.4.2 Avgränsning 

 

På grund av tidsramen har studien avgränsats till enbart två banker i Borlänge och Falun. 

Bankerna skiljer sig åt genom att den ena banken anses vara mer traditionell till skillnad från 

den andra, som nyligen har blivit en etablerad bank. Avgränsningen medför att de faktorer 

som framhävs hos personalen inom respektive bank skiljs från varandra på grund av 

bankernas differentierade organisationsstrukturer. Vårt valda område att belysa är intern 

rekrytering eftersom det är en frekvent rekryteringsmetod inom banker. Ytterligare 

avgränsningar benämns i metodkapitlet, utöver de redan nämnda.  
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2. Teori 

Den teoretiska referensramen består av teorier om attraktivt arbete, attityder och intern 

rekrytering. Motivet bakom val av teorier är dess relevans för studiens syfte samt att de 

kompletterar varandra. Teorin om attraktivt arbete berör faktorer i arbetet och arbetsmiljön 

samt påverkan på attityder medan teorin om attityder berör attityder och dess påverkan. Teorin 

om intern rekrytering berör metodens funktion samt motivet bakom förbrukning av intern 

rekrytering. 

 

2.1 Attraktivt arbete 

 
 

 

(Figur 1. Kategorier och dimensioner som skapar attraktivitet i arbetet. Åteg, Hedlund & 

Pontén, 2004) 

 

Åteg, Hedlund och Pontén (2004, Figur 1) redovisar en modell om attraktivt arbete, som 

består av tre kategorier, attraktivt arbetsförhållande, attraktivt arbetsinnehåll och 

arbetstillfredsställelse. Attraktivt arbetsinnehåll omfattar olika dimensioner om vad och hur 

personalen agerar under utförandet av arbetet. Arbetstillfredsställelse berör dimensioner om 

vad personalen upplever att få ut av utförandet. Attraktivt arbetsförhållande berör dimensioner 

som är gemensamma för personalen i en organisation. Med andra ord är det varken de 

specifika arbetsuppgifterna eller det personalen antar att få av arbetet som avgör 
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attraktiviteten i arbetet. De olika faktorerna för respektive dimension beskriver bidragandet 

till attraktivitet i arbetet (Åteg et al., 2004). 

 

2.1.1 Attraktivt arbetsinnehåll 
 

 

 

(Figur 2. Dimensionerna inom kategorin attraktivt arbetsinnehåll. Åteg et al., 2004) 

 

Dimensioner som tillhör attraktivt arbetsinnehåll är praktiskt arbete, tankearbete, variation, 

arbetstakt, fysisk aktivitet, förtrogenhet och handlingsfrihet. Praktiskt arbete syftar på att 

arbetsuppgifterna består av praktiska delar i form av arbete med händerna via handverktyg. 

Tankearbete innebär att kognitiv verksamhet ingår i arbetet, som exempelvis tillverkning av 

en produkt utifrån en tidigare utformad mall. Ytterligare exempel på tankearbete är utveckling 

av verksamheten utifrån personalens arbetssituationer (Åteg et al., 2004). Variation innebär att 

arbetsuppgifterna är varierande och består av arbetsrotation samt flexibilitet. Arbetet övergår 

mellan olika stadier och kan utföras på olika sätt. Arbetstakt syftar på arbetets tempo och bör 

bestå av intensitet, lugnare perioder och pauser för att bidra ökad attraktivitet i arbetet. 

Därmed bör nivån på intensiteten i arbetet vara varierande. Fysisk aktivitet omfattar 

existerandet av ett kroppsligt perspektiv i arbetsuppgifterna, i form av en hälsosam belastning 

och rumslig förflyttning. Individernas välmående tas till hänsyn och möjligheten till ett fysiskt 

arbetssätt bör vara ett alternativ för att öka attraktiviteten i arbetet. Förtrogenhet syftar på 

personalens uppfattningar över utförandet av arbetsuppgifterna och vad som förväntas att 

utföras under dagen. Handlingsfrihet syftar på att samordna eget arbete och även kollegornas 

arbete, vilket ses som ett bidrag till ökad attraktivitet i arbetet (Åteg et al., 2004). 
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2.1.2 Arbetstillfredsställelse 

 

 

(Figur 3. Dimensionerna inom kategorin arbetstillfredsställelse. Åteg et al., 2004) 

 

Dimensioner som tillhör arbetstillfredsställelse är status, stimulans, eftertraktad, erkänsla och 

resultat. Status syftar på personalens kvalitéer i form av stolthet, framgång och yrkesidentitet, 

där stolthet kan uppstå utifrån individuell prestation i arbetet. Att arbetet kan leda till 

framgång är ett bidrag till attraktivare arbete (Åteg et al., 2004). Stimulans syftar på den 

tillfredsställelse som personalen erhåller under utförandet av arbetsuppgifterna. En bidragande 

faktor till stimulans är utmanande arbetsuppgifter och att personalens förmågor bör nyttjas vid 

utförandet av arbetsuppgifterna. Svårighetsgraden bör ha en balans för att öka attraktiviteten i 

arbetet. Andra stimulerande faktorer är att arbetsuppgifterna ska uppfattas som utvecklande 

och intressanta (Åteg et al., 2004). Eftertraktad syftar på att personalen har vetskap om att 

kompetenserna som de besitter är eftertraktade och anses vara betydelsefull av personal. 

Känslorna är en bidragande faktor för en ökad attraktivitet i arbetet samt att personalen 

upplever att de är en tillgång för organisationen. Erkänsla delas in i två delar, yttre och inre. 

Yttre erkänsla syftar på att individen får uppskattning från arbetskollegor eller kunder vid 

utförandet av en arbetsuppgift medan inre erkänsla syftar på att individen skapar en egen 

uppfattning om arbetets utförande samt de resultat som eftersträvas. Resultat har flera 

betydelser för individen i form av direkta och synliga mål samt att det bidrar till en känsla av 

sammanhang. Tillfredsställelsen ökas av direkta och synliga resultat vid ett utfört arbete, som 

exempelvis tillverkning av olika produkter. Känsla av sammanhang är likaså betydelsefullt för 

personalen och att utförandet av arbetsuppgifterna bör vara väsentligt för slutprodukten (Åteg 

et al., 2004). 

 

Dimensionerna i arbetstillfredsställelse förklaras även i Herzbergs tvåfaktorsteori och 

relateras till motivationsfaktorer, som berör arbetsuppgifter (Herzberg, Mausner & 

Snyderman, 1993). Motivationsfaktorer som kan relateras till dimensionerna i 
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arbetstillfredsställelse är prestation och arbetsuppgifter samt karriärmöjligheter inom 

organisationen som leder till framgång och ökad status. Erkännande i arbetet ses som en 

ytterligare motivationsfaktor och kan belönas på differentierade sätt, utifrån personalens 

prestationer i arbetet, där befordran är en form av belöning (Herzberg et al., 1993). 

 

2.1.3 Attraktiva arbetsförhållanden 

 

 

(Figur 4. Dimensionerna inom kategorin attraktiva arbetsförhållanden. Åteg et al., 2004) 

 

Dimensioner som tillhör kategorin om attraktiva arbetsförhållanden är lön, organisation, 

relationer, social kontakt, adekvat utrustning, arbetstid, fysisk arbetsmiljö, ledarskap, lojalitet 

och lokalisering. Lön syftar på att individen får ersättning för utfört arbete, där grad av 

ersättning anses vara betydelsefull och lönen bör spegla arbetsprestationen. Möjlighet för 

försörjning och löneökning bör existera för att öka attraktiviteten i arbetet (Åteg et al., 2004). 

Organisation syftar på form av konstruktioner och funktioner som existerar inom 

differentierade organisationer. Faktorer som anses bidra till ökad attraktivitet i arbetet inom en 

organisation är trygghet, förmåner och utvecklingsmöjligheter. Dessa faktorer indikerar på 

minskade risker för avskedande och ökning av möjligheter för utveckling inom en 

organisation (Åteg et al., 2004). Relationer syftar på hur det sociala samspelet fungerar inom 

en organisation, med tillhörande faktorer som stöd, empati, laganda, samarbete, ärlighet, 

umgänge och humor. Faktorerna avser hur personal agerar gentemot varandra, genom att vara 

hjälpsamma i arbetet och uppleva en känsla av tillhörighet samt social kontakt sinsemellan. 

Social kontakt syftar på existensen av mänskliga kontakter med antingen kollegor eller 

kunder. Kontakten kan uppstå vid utförandet av arbetsuppgifter eller raster (Åteg et al., 2004). 

Adekvat utrustning syftar på att organisationens verktyg för arbetsuppgifterna är moderna och 

bör erbjuda förutsättningar för att utföra arbetet samt leverera kvalitativa produkter. 

Verktygen bör nödvändigtvis inte vara nya för att vara moderna utan de ska kunna motsvara 



11 
 

liknande kvalitéer som nya utrustningar har. Arbetstid syftar på den tid som personalen 

spenderar på arbetsplatsen, där fasta arbetstider och möjligheter till att variera arbetstiderna 

anses vara betydelsefulla. Att individen är medveten om när arbetet påbörjas samt avslutas ses 

som en uppskattad och värdefull faktor. Möjligheter för påverkan över arbetstider på 

fördelning över veckor samt möjligheten för ledighet under perioder anses även vara 

betydelsefulla (Åteg et al., 2004). Fysisk arbetsmiljö syftar på miljön i personalens arbete, där 

lokaler, omgivning och ljudnivån är bidragande faktorer för attraktivt arbete. Ledarskap syftar 

på tilliten och kommunikationen av information mellan personalen och ledningen inom en 

organisation. Att personalen erhåller relevant information om nuläget inom organisationen 

samt att ledningen är delaktiga, genom att vara delegerande och uppmuntrande i arbetet, anses 

bidra till attraktivt arbete. Lojalitet syftar på individens lojalitet gentemot organisationen, 

kollegorna och tillhörande avdelning. Det innebär att individen ställer upp för organisationen 

och kollegorna, genom att exempelvis vara behjälplig i arbetet eller öka prestationsnivån. 

Lokalisering syftar på arbetsplatsens geografiska placering och faktorer som bidrar till 

attraktivitet är avståndet till arbetet samt transporten och kostnaden för att anlända till arbetet. 

 

Dimensionerna i kategorin relateras till Herzberg et al. (1993) hygienfaktorer inom 

tvåfaktorsteorin, som berör omgivningen kring arbetet. Arbetsförhållanden ses som en 

ytterligare hygienfaktor, där ledare påverkar individerna i arbetet, genom exempelvis 

arbetsbelastning och arbetsmiljö. Fler hygienfaktorer som kan relateras till kategorin om 

attraktiva arbetsförhållanden är mänskliga relationer mellan ledning och personal inom en 

organisation och hur relationerna påverkar personalens arbetstillfredsställelse (Herzberg et al., 

1993). Hygienfaktorer är kopplade till förhållandena på arbetsplatsen och skapar missnöje om 

de saknas men de skapar inte trivsel om de existerar. Motivationsfaktorer kopplas till arbetets 

innehåll och leder till trivsel i arbetet när de existerar men faktorerna leder inte till missnöje 

om de saknas i arbetet (Herzberg et al., 1993). 

 

2.2 Intern rekrytering 
 

Intern rekrytering berör rekrytering av befintlig personal inom en organisation. Det innebär att 

rekryteringen sker internt inom organisationen, där personalen har möjligheten till att ansöka 

om en ledig position uppstår (Heraty, et al., 1998). Banker rekryterar vanligtvis utifrån tre 

olika tillvägagångssätt, extern rekrytering, intag från dotterbolag inom koncern och genom 
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befordran. De två sistnämnda tillvägagångssätten anses vara intern rekrytering (Kumar & 

Singh, 2017). Fortsättningsvis påstår Seltzer (2004) att intern rekrytering var en vanlig 

förekommande rekryteringsmetod för banker under 1970-talet. Anledningen var att en stor 

majoritet av personalen som befordrades till högre tjänster var män. Karriären för personalen 

inom bankerna var i stort sett förutbestämda då de spenderade en stor del av arbetslivet inom 

bankerna (Seltzer, 2004). I modern tid ser karriärerna annorlunda och är inte förutbestämda, 

där personalens anställningstider inom banker har reducerats samt att antalet kvinnliga 

arbetare har ökats i högre utsträckning (Seltzer, 2004). 

 

Kotorov och Hsu (2002) skriver om tillvägagångssättet för intern rekrytering vid en ledig 

position i ett börsnoterat försäkringsbolag, där organisationen har inget behov av att ta hänsyn 

till att specificera jobb- och personspecifikation. Anledningen är att kunskapen om 

efterfrågade krav på positionen position fås med längre arbetstid eller genom utbildning inom 

organisationen. Därmed finns en överenskommelse över intern rekrytering mellan personalen 

och ledningen inom organisationen för att kunna förflyttas till en ny position. För att uppnå en 

framgångsrik intern rekrytering bör organisationen ha kunskap om personalens förmågor och 

kapacitet till att utföra arbetet. Tillvägagångssättet utgår från två olika grundtankar. Ena 

grundtanken är att organisationen har en tilltänkt personal som tillfrågas på förhand, vilket 

leder till exkluderade av resterande personal som inte var tilltänkta. Andra grundtanken är att 

all personal kan ansöka om en ledig position uppstår inom organisationen (Kotorov & Hsu, 

2002). 

 

2.2.1 Motiv för användandet av intern rekrytering 

 

Heraty et al., (1998) förklarar att genom intern rekrytering tillfredsställs en organisations egna 

behov eftersom kompetent personal tillsätts när lediga positioner uppstår. Heraty et al., (1998) 

förklarar även att intern rekrytering tillfredsställer personalens behov genom motivation för 

utveckling inom en organisation. Turner (1994) beskriver att en befordran inte alltid innebär 

en högre tjänst utan befordran kan innefatta en förbättring i arbetsförhållanden i form av 

arbetstider eller lön. Vidare förklarar Turner (1994) att intern rekrytering innebär även att 

personal som arbetar deltid får en heltidstjänst som belöning. Langan (2000) förklarar även 

betydelsen av att organisationer tar hänsyn till individuella behov eftersom högpresterande 

personal har höga krav på den egna prestationen, arbetskamraterna och organisationen. 
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Uppmärksammandet av personalens önskemål och preferenser gällande karriärmöjligheter 

samt belöningar i form av lön och andra förmåner anses vara värdefulla faktorer (Langan, 

2000). Intern rekrytering används på grund av organisationens tillit till att personalen är 

tillräckligt kvalificerade för att uppfylla de krav som efterfrågas (Heraty et al., 1998). Burack 

och Singh (1995) hävdar att personalens kunskaper om arbetsuppgifter och rutiner leder till 

flexibilitet inom banker. 

 

2.2.2 Organisationsstruktur 

 

Burack och Singh (1995) förklarar att flexibiliteten som skapas av intern rekrytering har  

differentierade betydelser, beroende på vilken organisationsstruktur personalen befinner sig i. 

Mintzberg (1980) beskriver enkla och byråkratiska organisationsstrukturer. I en enkel 

organisationsstruktur skapas flexibilitet på grund av att organisationsstrukturen har en 

anpassningsförmåga mot de externa drivkrafterna, exempelvis förändringar på marknaden. 

Beslutsmakten är decentraliserad inom en enkel organisationsstruktur, där en eller ett fåtal 

individer har behörighet till att ta beslut inom organisationen och den centrala arbetsrollen 

innebär fördelning samt samordning av arbetsuppgifter (Mintzberg, 1980). En byråkratisk 

organisationsstruktur är motsatsen till enkel organisationsstruktur genom att beslutsmakten är 

centraliserad och beslutsfattandet utgörs av ledningen. Styrning och samordning skapas 

genom standardiserade procedurer samt regler inom den operativa kärnan, som består av 

personalen. Detta påverkar organisationsstrukturens anpassningsförmåga på grund av den 

hierarkiska ordningen som existerar inom organisationen (Mintzberg, 1980). Hierarki betyder 

att auktoritet och position är systematiskt fördelade i en bestämd samt organiserad ordning 

inom en organisation. Det leder till att lön och makt successivt ökar med positionens ökade 

ställning inom organisationen. Regler gällande beslutstagande och ansvarsfördelning av 

arbetsuppgifter är tydliga inom hierarkiska organisationer, där underordnad personal beordras 

att utföra arbetsuppgifter som beslutas från överordnade (Alvesson, 1993).  

Mintzberg (1980) grundmodell visar fem differentierade delar som en organisation består av. 

Operativ kärna tillhör den nedersta delen i modellen. Personalen befinner sig inom den 

operativa kärnan, där de har inte befogenheter över att besluta om aktiviteter eller åtgärder 

inom en organisation. Huvuduppgifterna består av att utföra tilldelade arbetsuppgifter från 

överordnade individer, som exempelvis mellanchefer. De övervakar samt förser personalen 

med information och verktyg för produktion. Dessutom agerar de överordnade som en 
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sammankopplad länk mellan operativ kärna och strategisk ledning (Mintzberg, 1980). 

Informationen som mellanchefer förmedlar till den strategiska ledningen är värdefull för att 

förse ledningen med rapporter om den operativa kärnan. Den strategiska ledningen beslutar 

över åtgärder som berör nya produkter, marknader och expansion av organisationen 

(Mintzberg, 1980). Teknostrukturen består av personal som arbetar med utvärdering och 

analysering. Huvuduppgifterna är att förse strategiska ledningen med information om hur 

beslutande åtgärder kan påverka organisationen. Eftersom personalen arbetar med att 

analysera helheten, besitter de information som kan effektivisera organisationen, där 

förändringar kan ske i arbetsuppgifter eller omstruktureringar inom organisationen. 

Servicestrukturen bistår med hjälp för de andra delarna inom Mintzberg (1980) grundmodell, i 

form av löneutbetalning eller städning. 

 

2.3 Teori om attityder 
 

Attityder kan ha åtskilliga innebörder och antingen vara en kroppsställning och 

kroppshållning eller inställning samt förhållningssätt gentemot allting, som exempelvis ett 

föremål, en idé eller en organisation. Attityder uppkommer oftast genom erfarenheter och 

existerar under en längre period. En attityd kommer till uttryck i att en individ är antingen 

positiv eller negativ inställd mot allt som förekommer i samhället, som exempelvis en 

religion, ett beteende, en företeelse eller en individ. Attityder förenklar hanteringen av 

information från omvärlden genom sammanställning av likadana händelser som har inträffat 

vid ett tidigare skede. Detta leder till att individer kan enklare begripa liknande situationer i 

framtiden (Karlsson, 2007). 

 

Attityder ses som värderande uttalanden om individer, idéer, organisationer och händelser. 

Det innebär att attityderna fastlägger preferenser över individer, idéer, organisationer och 

händelser (Hofstede, 1998; Bruzelius & Skärvad, 2000). Attityder är uppbyggda av 

värderingar, som anses vara stabilare. Hofstede (1998) förklarar att värderingar skapas av 

åsikter som blir stabila över tid. Karlsson (2007) beskriver att kraftiga attityder kopplas till 

individers kunskaper samt att individer värderar erfarenheter högre än sekundär information 

om företeelser eller föremål i samhället. Att ändra på starka attityder är svårare och vid försök 

till att förändra dessa, leder oftast till ett psykologiskt motstånd (Karlsson, 2007). 

Fortsättningsvis skriver Karlsson (2007) att attityder har två funktioner, den första funktionen 
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är att attityder organiserar en individs tänkande och beteende utifrån tidigare kunskaper eller 

åsikter. Den andra funktionen är att attityderna förenklar levnadssättet genom att dela en 

individs sinnesintryck i flera grupper. Detta innebär att en individ kan hastigt bedöma ett 

ämne eller föremål utan vara insatt eller besitta fullkomlig kunskap. Konsekvensen leder till 

att felaktiga tolkningar skapas, där fördomar kan uppstå. Karlsson (2007) definierar fördomar 

som “en intolerant, orättvis eller ofördelaktig attityd gentemot en annan grupp människor” 

(s. 603-604).  

 

2.3.1 Balansen mellan arbetet och livssituationen 

 

Attityder till arbetet kan påverkas utifrån personalens livssituationer, i form av fritidssysslor, 

familjesituation, arbetsplatsens lokalisering och arbetstider (Hedlund, 2007). Kraven på 

balansen mellan personalens arbeten och livssituationer definieras som work-life balance 

(Guest, 2002). Vidare förklarar Maxwell och Ogden (2006) att acceptansen på balansen 

mellan arbetet och livssituationen är individuellt och varierar för varje enskild individ. Hinder 

som individer kan utsättas för är familjesituation och organisationspolicy, bestående av 

riktlinjer eller grundprinciper som existerar i syfte om att vägleda ledares och personalens 

agerande i olika situationer (Herzberg et al., 1993; Maxwell & Ogden, 2006). Work-life 

balance definieras även som en individuell förmåga, som inte påverkas av varken kön eller 

ålder. Målet med work-life balance är att finna en växlande balans som möjliggör för 

personalen till att skapa en kombination av önskvärda aktiviteter i livssituationen, tillsammans 

med arbetet. För att underlätta kombinationen mellan arbetet och personalens livssituationer, 

anordnar organisationer program och policys för att personalen ska ha möjligheten till att 

skräddarsy arbetsförhållandena i form av arbetsplatser eller arbetstider (Vidal, Leiva & 

Navarro, 2012).  

Globaliseringen gällande organisationer har förändrat villkoren för personalen. Fler 

arbetstimmar krävs i arbetet, vilket medför påföljder i personalens livssituationer eftersom 

uppdelningen av arbetstimmarna anses vara komplicerade. Ökade arbetstider har lett till en 

stegrad mängd av familjeförsörjare. Detta har inneburit att organisationers 

anpassningsförmåga till personalens arbetsförhållanden har skett utifrån fördelningen av 

arbetstimmarna (Golden, 2012; Premeaux, Adkins & Mossholder, 2007). Enligt Noon och 

Blyton (2007) handlar work-life balance om personalens möjligheter till att sträva efter 

framgångar i arbetet och livssituationen utan att något ut av dessa faktorer underminerar 
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tillfredsställelsen hos varandra. Obalans kan uppkomma i form av lägre lön, vilket skapar 

påföljder i livssituationen, där personalen kan tvingas arbeta under längre arbetstimmar för att 

förbättra ekonomin. Detta leder till svårigheter i livssituationen eftersom fritiden påverkas av 

ekonomin (Noon & Blyton, 2007). 

 

2.3.2 Attityders början och påverkan 

 

Karlsson (2007) förklarar att attityder uppstår från egna erfarenheter eller omgivningen, som 

exempelvis reklam och annonser (Karlsson, 2007). Attityder kan även uppstå utifrån social 

inlärning, exempelvis observation av vänners, familjens och arbetskamraters attityder, som 

leder till antingen positiva eller negativa attityder. Exponerande av föremål eller 

organisationsidéer under längre perioder, leder oftast till positiva attityder (Karlsson, 2007). 

Attityder påverkar beteendet beroende på hur stark eller medveten individen är. Beteendet 

påverkas även av att motivationsfaktorer uppfylls, som exempelvis lön, arbetsuppgifter, 

ledningen, arbetskamrater eller arbetsmiljön. Attityder gentemot ett föremål påverkas av 

föremålets betydelsefullhet. Om ett föremål anses vara betydelsefull kommer individen att 

sträva efter att ha balans mellan olika inställningar gentemot föremålet.  

Attityder är inte statiska utan kan förändras utifrån förändring av beteende eller övertalning 

från en annan individ (Karlsson, 2007; Bruzelius & Skärvad, 2000; Hofstede, 1998). 
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3. Metod 

 

Kvalitativ ansats är studiens valda metod, där motivet bakom valet är strävan efter att förstå 

grunden till vilka påverkande faktorer som existerar. Kvalitativ ansats förenklar möjligheterna 

till att öka förståelsen för diverse fenomen, föremål eller händelser, vilket är ytterligare motiv 

bakom valet av metoden. Syftet med kvalitativ ansats är varken att generalisera eller dra 

omfattande slutsatser över ett ämnesområde, utan att förstå ett fenomen. Detta gör kvalitativ 

ansats till ett självklart val för studien (Bryman & Bell, 2013).   

Nackdelar med kvalitativ ansats är att metoden anses vara subjektiv och impressionistisk. Det 

innebär att resultatet bygger på intervjuarens uppfattning och relation till intervjupersonerna 

(Bryman & Bell, 2013). Kvalitativa studier anses vara komplicerade eftersom forskares frihet 

till att införa egna idéer är omfattande och förekommer frekvent, vilket kan vara grunden till 

ostrukturerade studier. Friheten möjliggör även manipulation utifrån forskares intresse. 

Förmågan till att replikera studien försvagas eftersom forskare inkluderar personliga slutsatser 

och kan därmed utelämna väsentlig information (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.1 Forskningsansats 
 

Genom att studien utgår från teorier, skapas möjligheter för att öka förståelsen inom 

ämnesområdet. Tillvägagångssättet kallas för deduktiv ansats, där innebörden är att utgå från 

väsentliga teorier som är beprövade inom ämnesområdet för att bilda en effektiv analys. En 

framgångsrik slutsats av ett fenomen uppstår av en verkningsfull analys, vilket gör deduktiv 

ansats till ett passande angreppssätt för studien (Bryman & Bell, 2013; Patel & Davidson, 

2011). Vanligtvis representeras den mest förekommande synen på förhållandet mellan teori 

och praktik av deduktiv ansats. Bidragande från den deduktiva ansatsen möjliggör ökad 

kunskap inom ett ämnesområde (Bryman & Bell, 2013).  

Åteg et al. (2004) modell på attraktivt arbete ligger till grund för att besvara frågeställningarna 

och uppnå syftet med studien. Teorierna om intern rekrytering och attityder är lika behjälpliga 

för att uppnå syftet med studien eftersom de bidrar med stöd till att erhålla väsentlig 

information inom ämnesområdet. Teorierna bidrar med förförståelse inom ämnet som stöd till 

att bilda huvudsakliga frågeställningar. Teorin om attraktivt arbetets bidrag resulterade i 

skapandet av studiens första och andra fråga, där krav på omgivningen samt arbetsuppgifterna 

i arbetet framkommer i teorin. Teorin om intern rekrytering och attityder genererade till 
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bildandet av studiens första och tredje fråga. 

 

Hermeneutik fokuserar på att förstå, tolka och återberätta individers beteenden samt 

upplevelser. Förståelsen av ett fenomen är väsentligt inom hermeneutiken, vilket 

överensstämmer med studiens syfte. Hermeneutik innebär en oavbruten rörelse mellan 

förståelse av enskilda delar och helheten, där forskare pendlar mellan tidigare och ny 

förståelse (Bryman & Bell, 2013; Andersson, 2014).  

 

3.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Insamling av material sker med hjälp av semistrukturerade intervjuer, som anses vara en 

vanlig metod inom kvalitativ forskning (Alvehus, 2013). Intervjuer möjliggör analysering av 

känslor, tillåter en friare struktur och förtydligar relevansen samt betydelsen av 

intervjupersonernas svar (Bryman & Bell, 2013). Intervjuer bidrar med en mångsidig bild som 

belyser svaren från intervjupersonerna (Kvale, 1983). Vidare skriver Olsson och Sörensen 

(2007) möjligheten till att erhålla innehållsrikt svar är omfattande utifrån de frågor som ställs 

under intervjuerna. Fysiska intervjuer har valts som hjälpmedel för insamling av material, där 

motivet bakom hjälpmedlet är att det möjliggör att skapa ett samspel mellan intervjuaren och 

den intervjuade. Möjligheten till att erhålla utförliga svar är ytterligare anledning bakom val 

av hjälpmedel. Intervjuer minimerar även risken för missförstånd som kan uppkomma utifrån 

frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta är fördelaktigt eftersom påverkande 

faktorer på attityder kan tolkas på differentierade sätt. Med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer ökas möjligheterna till att få korrekta och förklarade svar. 

 

3.3 Utformning av intervjuer 
 

Bryman och Bell (2013) anser att forskare ska utgå från specifika teman vid utformningen av 

intervjuerna eftersom det bidrar till flexibilitet. Studiens tema är attityder gentemot intern 

rekrytering. Det innebär att intervjupersonerna får en möjlighet till att besvara frågor enligt 

önskemål, utan att vara begränsade, och att intervjuaren ställer följdfrågor utifrån svaren 

(Bryman & Bell, 2013). Intervjufrågorna formades utifrån de valda teorierna, där teorin om 

attraktivt arbete bidrog till frågor angående väsentliga faktorer i arbetet och krav på 

omgivningen i arbetet som möjligtvis skapar missnöje. Teorin om intern rekrytering var 
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behjälplig med frågor gällande rekrytering, befordran och missnöje. Teorin om attityder 

bidrog till frågor om livssituation och väsentliga faktorer i arbetet. 

Med hänsyn till syftet anses de valda teorierna vara relevanta för studien. Teorin om attraktivt 

arbete bidrar till att upplysa om faktorer i arbetet som kan vara påverkande för personalen. 

Teorin om intern rekrytering definierar rekryteringsmetoden och beskriver dess funktioner. 

Teorin om attityder definierar begreppet och attityders begynnelse samt hur attityder kan  

påverkas.  

 

Trost (2010) beskriver att semistrukturerade intervjuer har två olika grader av standardisering, 

låg och hög standardisering. Låg standardisering innebär att intervjuaren uttrycker begrepp 

anpassligt efter intervjupersonernas språk. Hög standardisering fokuserar mot strukturen på 

frågorna och dess väsentlighet till ämnesområdet (Trost, 2010). Det betyder att intervjuerna är 

strukturerade eftersom temat är framställd. Frågorna är däremot ostrukturerade genom att de 

ger utrymme för öppna svar med möjlighet till att bilda följdfrågor (Trost, 2010). 

Intervjufrågorna formulerades anpassligt efter intervjupersonernas föredragande på grund av 

att undvika missförstånd under intervjuerna. Bryman och Bell (2013) förklarar att formulering 

av språket stärker möjligheten till att tydliggöra för intervjupersonerna vilka svar som 

efterfrågas. Ursprungligen var intervjufrågorna strukturerade för att bibehålla sambandet till 

temat, däremot ändrades strukturen genom att följdfrågor uppkom under intervjuerna. Syftet 

med följdfrågorna var att erhålla omedelbar bekräftelse om vår tolkning av svaren var 

korrekta. Följdfrågorna möjliggjorde även korrigering av otydliga svar (Olsson & Sörensen, 

2007). Längden på intervjuerna varade mellan 30 – 45 minuter för respektive intervjuperson, 

där tidsaspekten ansågs vara rimligt för insamlandet av materialet. 

 

3.4 Urval 

 

Totalt valdes tio personal, bestående av fem individer från respektive bank. Detta resulterade i 

ett urval av anställda från en traditionell storbank och ett bolag som övergick till att bli en 

bank. Skillnaderna mellan bankerna kommer förhoppningsvist att möjliggöra jämförelser av 

personalens attityder. Urvalet tillhör den lägsta organisationsnivån, där personalen inte har 

några befogenheter till att ta egna beslut utan arbetar enbart med tilldelade arbetsuppgifter 

(Mintzberg, 1980). Motivet till att sträva efter ett urval som tillhör den lägsta 
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organisationsnivån grundas på förändringar som sker i arbetet, vilket möjligtvis påverkar 

personalens attityder. Ett annat motiv är personalens direkta kontakt med kunderna, vilket  

ökar väsentligheten till att uppmärksamma personalen. Holme och Solvang (1997) skriver att 

väsentligheten för en studie beror på strävan efter ett urval som bidrar med relevant material.  

Studien grundas på ett strategiskt urval, vilket innebär att forskare utgår från val av ett antal 

variabler utifrån teorierna i studien för att därefter finna passande individer för variablerna 

(Trost, 2010). Passande individer för studiens variabler anses vara personal som inte har 

makten till att leda eller delegera över andra medarbetare inom bankerna samt individer som 

tidigare har rekryterats antingen internt eller externt. Ålder, kön och anställningstider hos 

urvalet föredras att vara differentierade för att skapa variation. Anledningen är att variationen 

av dessa variabler kan bidra med olika infallsvinklar och betydelsefull material för både 

empirin och analysen. Urvalet kommer att presenteras med fiktiva namn i studien efter 

överenskommelse om anonymitet.  

Nedanför visas en kort sammanställning över intervjupersonerna från bank A och B. 

Tabellerna består av intervjupersonernas fiktiva namn, kön, ålder, antal år i banksektorn och 

typ av rekryteringsmetod till nuvarande befattning. 

 

Namn Bengt Dennis Daniella Jenny Sam 

Ålder 46-55 26-35 18-25 26-35 26-35 

Kön Man Man Kvinna Kvinna Man 

Antal år i 

banksektorn 

21 år 2,5 mån 7 år 9 år 7 år 

Rekryterings- 

metod 

Intern Extern Intern Intern Intern 

(Tabell 1. Sammanställning av intervjupersonerna från Bank A) 
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Namn Andrea Bill Emil Linda Martin 

Ålder 26-35 46-55 26-35 18-25 18-25 

Kön Kvinna Man Man Kvinna Man 

Antal år i 

banksektorn 

2 år 35 år 3 år 3 år 3 år 

Rekryterings- 

metod 

Extern Extern Intern Extern Intern 

(Tabell 2. Sammanställning av intervjupersonerna från Bank B) 

 

3.5 Analysmetod 
 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand, med intervjupersonerna godkännande 

för inspelningen innan intervjuernas inträffande. Sörensen och Olsson (2007) beskriver 

transkribering som en ordagrann nedskrivning av intervjuer, där avsikten är att sammanställa 

insamlad empiri. Fördelen med transkribering är att det ökar möjligheten till att fånga precisa 

ord som uttalas under intervjuerna (Bryman & Bell, 2013; Repstad, 2007). 

 

Analysmetoden utfördes i tre processer; sortering, reducering och argumentering. Sortering 

var det första steget som utfördes efter att intervjuerna transkriberats, vilket tillförde med en 

helhetssyn över de utförda intervjuerna. Utförandet inträffade genom uppdelning av 

kategorier med passande rubriker i form av attraktivitet i arbetet, attityder till arbetet och 

intern rekrytering. Kategorierna skapades utifrån studiens teoretiska referensram. Sorteringen 

underlättade analyseringen av intervjuerna, genom att fånga upp uttrycksfulla detaljer i 

intervjuerna samt placera dem i olika sammanhang (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Andra processen var reduceringen av transkriberingarna, där oväsentlig material som inte 

besvarade frågeställningarna filtrerades bort. Syftet med reduceringen var att filtrera det 

insamlade materialet och uppmärksamma relevant innehåll för respektive kategori (Rennstam 

& Wästerfors, 2015). Sista processen var argumentering, som utfördes med hjälp av bearbetat 



22 
 

material från tidigare processer och studiens teorier. Argumenteringen bidrog till skapandet av 

självständig förståelse och förhållningssättet gentemot studiens teorier (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). 

 

3.6 Etiska aspekter 
 

Etiska aspekter har tagits till hänsyn utifrån studiens valda metod. Vetenskapsrådet (2002) 

presenterar fyra principer i form av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet berör information om studien 

och villkor för att medverka i studien. Utskick av information har utförts via missivbrev, som 

beskriver både syftet med studien och hur den skall uppnås. En lista över begrepp 

inkluderades, tillsammans med missivbrevet, för att undvika missförstånd. Eftersom känsliga 

uppgifter inte är intressant för studien, har samtyckeskravet godkänts av kontorscheferna och 

intervjupersonerna. Godkännandena var väsentliga eftersom intervjuerna utfördes under 

arbetstid. Enligt konfidentialitetskravet har vi en skyldighet till att bevara intervjupersonernas 

personliga uppgifter från obehöriga individer som inte har rätt till att ta del av dessa utan 

godkännande från urvalet. Konfidentialitetskravet har stärkts ytterligare genom utskick av 

transkriberade intervjuer, där möjlighet för korrigering gavs till intervjupersonerna. Alla 

uppgifter som kan användas för att identifiera intervjupersonerna har undvikits för exponering 

efter begäran från urvalet. Detta gäller även de banker som har deltagit eftersom studien blir 

en offentlig publikation. Nyttjandekravet uppfylls genom att empirin enbart används i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3.7 Trovärdighet 

 

Studien använder tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering och pålitlighet som kriterier för 

att stärka trovärdigheten (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet innebär att studien utgår från 

ett tilltänkt urval och beskriver verkligheten baserad på intervjupersonernas svar samt 

förfrågan om godkännande av transkribering från intervjupersonerna. Tillförlitligheten 

baseras på skillnaderna mellan bankpersonalen från respektive bank som underlag för att 

utföra tydliga jämförelser. Dessa jämförelser utförs på påverkande faktorer på attityder 

gentemot intern rekrytering. Konfirmering innebär att studien ska uppvisa att forskarens 
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personliga åsikter inte är en påverkande faktor för slutsatsen. Det är även betydelsefullt att 

presentera tillförlitlig slutsats, som ska vara övertygande för andra. För att öka 

tillförlitligheten har fokus riktats mot välformulerade intervjufrågor för att minska risken för 

missförstånd eller otydligheter hos intervjupersonerna. Eftersom intervjufrågorna grundas på 

studiens teoretiska referensram anses detta vara ett bevis på att empirin har samlats utifrån 

relevanta frågor (Bryman & Bell, 2013). Studiens forskningsprocesser stärker pålitligheten 

genom att utförliga förklaringar har skett för respektive fas. Detta förenklar läsares 

bedömning av studiens pålitlighet. Det möjliggör ett ställningstagande för att säkerställa 

studiens vetenskapliga grund, som möjligtvis leder till överförbarhet. Det innebär att 

slutsatsen möjligen kan nyttjas i andra miljöer. Förhoppningen är att studien ska påvisa 

pålitlighet med hjälp av tydliga förklaringar på forskningsprocesserna. Insamlandet av 

empirin skapar tolkningar av sociala verkligheter som återges av ett antal individer. Detta 

innebär att insamlandet av empirin skall innehålla detaljerade beskrivningar för att möjliggöra 

överförbarheten (Bryman & Bell, 2013). 
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4.  Presentation av bankerna 

 

I kapitlet presenteras bank A och B för att klarlägga differentieringen skillnaderna. Bank A är 

den äldre och sedvanliga banken medan bank B är den nyare och modernare banken med 

ursprung från försäkringsbranschen. Bankerna kommer inte att avslöjas på grund av 

överenskommelse om anonymitet. Materialet som presenteras i kapitlet är tagen från 

bankernas hemsidor. 

 

4.1 Bank A 

Bank A startades år 1871 och grundades i Stockholm som ett aktiebolag av åtta ledamöter. År 

1873 blev bankens aktier noterade på Stockholms fondbörs och är den äldsta aktien på 

Stockholmsbörsen. Sedan uppstarten av bolaget har banken fokuserat på lokal bankmarknad 

med både in- och utlåningar, vilket kännetecknas som bankens egentliga verksamhet 

(Anonym, 2018). I dagens tid har banken åtskilliga kontor i Sverige och är verksam i fler än 

tjugo länder, bland annat i Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och England. 

Organisationen består av approximativt tolvtusen anställda (Svenska bankföreningen, 2017; 

Anonym, 2018). Sedan år 1970 har banken besluts utifrån decentraliserade grunder. Banken 

utgår konstant från kundens behov, vilket innebär att beslut gällande kundärenden handläggs i 

närkontakt med kunderna. Banken tillhör de kostnadseffektivaste bankerna i Europa med 

högre lönsamhet än genomsnittet under varje år sedan år 1972 (Anonym, 2018). 

 

4.2 Bank B 

Bank B startades år 1801 och övergick från enbart försäkringsärenden till att behandla 

bankärenden år 1996 (Anonym, 2018). Skiftandet innebar att banken erbjöd kunder både 

bank- och försäkringstjänster. Banken strävar efter att skapa och bibehålla personliga 

relationer till befintliga kunder. Att vara tillgänglig för kunderna är även ett uppsatt mål för 

banken. Bankens principer grundas på kundrelationer samt erbjuda gynnsamma och 

anpassliga tjänster för kunderna. Att arbeta långsiktigt och erbjuda ansenlig service tillhör är 

ytterligare principer som banken värdesätter (Anonym, 2018). Banken är omtalad för att 

erbjuda kunderna fördelaktiga lösningar digitalt. Som bevis på detta tilldelades banken ett pris 

för bästa mobilapp (Anonym, 2014). 
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5. Empiri  

I det empiriska kapitlet presenteras det insamlade materialet från urvalet. Empirin har 

sammanfattats samt sorterats och kommer att presenteras i tre olika kategorier. 

 

5.1 Intern rekrytering 

Bank A 

Personalen var överens om att intern rekrytering var fördelaktigt, där åtskilliga faktorer 

redogjordes som bidrag till påverkan på attityderna. Två fördelaktiga faktorer som 

uppmärksammades oftast var karriärmöjligheter och smidigare rekryteringsprocess. Intern 

rekrytering ansågs leda till karriärmöjligheter, där personalen förmodas ha förtur på interna 

positioner enligt Bengt, Dennis och Daniella. Personalen ansåg att karriärmöjligheter var 

synonymt till befordran och var en viktig faktor i arbetet. Det var enbart Bengt som ansåg 

annorlunda och strävande inte efter att bli befordrad. Sam och Daniella ansåg att intern 

rekrytering innehar en smidigare och tidssparande rekryteringsprocess. 

 

Personalen hade positiva attityder gentemot tanken av en tilltänkt kandidat vid en ledig 

position, där Bengt var den enskilda individen med neutral attityd. Personalens positiva 

attityder grundades på differentierade faktorer, där Dennis upplyste tilliten till ledningens 

goda omdöme vid en liknande situation som en faktor bakom attityden. Daniella och Jenny 

hade inga specifika faktorer bakom de positiva attityderna, däremot berättade Daniella att en 

ansökan hade skett även om chansen till att bli utvald var låg. Enligt Sam skapar liknande 

situationer motivation och uppmuntran, vilket resulterar i  ökad arbetsprestation. Bengt 

uppmärksammade risken för att förbise kvalificerad personal när ledningen har tilltänkta 

kandidater vid lediga positioner. Bengt, Daniella och Jenny ansåg att favorisering kan skapas i 

arbetsgruppen utifrån existensen av tilltänkta kandidater. Daniella och Jenny ansåg däremot 

att risken för favorisering var låg på grund av individernas tillit till ledningens omdöme. 

Bengt delade kollegornas antagande och upplyste om att möjligheten för favorisering 

existerar. Dennis hade ingen åsikt gällande möjlig förekommande av favorisering och Sam 

ansåg att favorisering inte existerar, vilket grundades på individens tillit till ledningens 

omdöme. 
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Bank B 

Personalen var eniga om att intern rekrytering var fördelaktigt, där åtskilliga faktorer 

redogjordes som bidrag till påverkan på attityderna. Tre fördelaktiga faktorer som 

uppmärksammades oftast var karriärmöjligheter, smidigare rekryteringsprocess och belöning 

av arbetsprestationer. Bill, Emil och Martin ansåg att intern rekrytering ökade möjligheterna 

för utveckling och högre befattning inom banken, vilket var anledningen bakom personalens 

positiva attityder. Bill, Linda och Martin ansåg att den interna rekryteringsprocessen var 

smidigare och fortare. Andrea och Linda delade åsikter om att intern rekrytering bidrog till att 

arbetsprestationer uppmärksammades och belönades enklare. Andrea upplyste om en faktor 

som tidigare inte har nämnts av resterande personal, där lönen ansågs vara högre vid en intern 

rekrytering än extern. Befordran ansågs ha likadan betydelse som karriärmöjligheter hos 

personalen. Bill, Emil och Linda ansåg inte befordran som en viktig faktor i arbetet, däremot 

var de ense om att intern rekrytering ökade möjligheterna för en befordran. Därmed 

grundades inte personalens positiva attityder på strävan efter befordran. Andrea var ense om 

att intern rekrytering bidrog till högre förutsättningar för en befordran. Både Andrea och 

Martin poängterade att befordran var en viktig faktor som eftersträvades i arbetet. 

 

Andrea och Linda hade negativa attityder gentemot tilltänkta kandidater för en ledig position. 

Andrea ansåg att en känsla av besvikelse skulle uppstå om den tilltänkta kandidaten var 

mindre kompetent än individen. Linda ansåg att tilltänkta kandidater bidrog med en känsla av 

exkluderande, där banken utesluter andra individer som visar intresse för tjänsten. Bill och 

Martin hade neutrala attityder gentemot tilltänkta kandidater för en ledig position. Enbart 

Emil var positiv men upplyste om risken till att ledningen kan anställa okvalificerad personal. 

Personalen var överens om att favorisering kan skapas i arbetsgruppen utifrån tanken om en 

tilltänkt kandidat vid en ledig position. Bill ansåg däremot att risken för favorisering var låg 

på grund av individens höga tillit till ledningens omdöme, som skulle kunna förhindra 

skapandet av favorisering inom arbetsgruppen.  

 

5.2 Påverkande faktorer i arbetet 

 

Bank A 

Majoriteten av personalen ansåg att gemenskap i arbetsgruppen var en väsentlig faktor i 

arbetet. Bengt påpekade betydelsen med en välfungerande arbetsgrupp och Sam ansåg 
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gemenskap som en drivande faktor till arbetstillfredsställelse i arbetet. Josefine ansåg att god 

gemenskap tillför med glädje och trivsel i arbetet. Ytterligare väsentlig faktor i arbetet var 

arbetsuppgifter för majoriteten av personalen. Bengt ansåg att arbetsuppgifterna var 

anledningen till att bidra med trivsel i arbetet. Dennis föredrog frihet och flexibilitet i arbetet, 

där möjligheten till att arbeta utan begränsade förutsättningar uppskattades och förväntades. 

Daniella delade likadan åsikt och ansågs ha goda förutsättningar till att ta egna beslut i 

arbetet. Det innebär att individen kan vara delaktig i beslutsprocessen, där fördelen blir att 

kundärenden utförs fortare.  

Jenny betraktade utmanande arbetsuppgifter som värdeskapande faktorer i arbetet, där arbetet 

ska vara varierande, utvecklande och inte alltför simpelt.  

Lön uppmärksammades som en väsentlig faktor i arbetet av både Bengt och Sam och ansåg 

att lönen inte kan bortses eftersom individerna strävade efter att erhålla rättvis utdelning 

utifrån arbetsprestationen.  

Både Dennis och Sam betraktade utvecklingsmöjligheter som väsentliga faktorer i arbetet. 

Dennis vill befinna sig på en arbetsplats som driver personalen till att vilja utvecklas och att 

möjligheten till att erhålla nya arbetsuppgifter ska existera.  

 

Personalen var överens om att missnöje skapas om kraven på omgivningen inte uppfylls, där 

kraven var varierande. Den gemensamma faktorn som var mest förekommande för personalen 

var gemenskapen. Ytterligare gemensam faktor som ofta uppmärksammades var 

arbetsuppgifter, där Bengt, Daniella och Jenny ansåg att lågt intresse för arbetsuppgifterna 

eller omfattande förändringar i arbetet leder till missnöje.  

Misslyckande av att upprätthålla en god arbetsmiljö var ännu ett bidrag till missnöje enligt 

Daniella och Sam. Vidare förklarade Sam att arbetsmiljön förenklade arbetet genom goda 

ljud- och ljusförhållanden på arbetsplatsen.  

Jenny ansåg att uteblivande av utvecklingsmöjligheter och rimlig lön bidrog till missnöje. 

Dennis betraktade brist på integritet inom organisationen som en faktor till missnöje och 

förklarade att betydelsen för att arbetskamrater behandlar varandra samt kunder väl, var ett 

essentiellt krav. 

 

Bank B 

Lön och gemenskap betraktades som väsentliga faktorer för personalen, där Andrea och Emil 

förklarade att rimliga löner eftersträvades i förhållande till arbetsprestationer samt 

arbetsuppgifter. Individerna förklarade att om arbetet inte medförde en hög lön, stärktes 
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gemenskapens betydelse inom arbetsgruppen till att bidra med glädje och trivsel. Linda 

upplyste om gemenskapen och dess positiva inverkan på arbetsgruppen, vilket bidrog till 

uppmuntran och god stämning. Vidare förklarade Linda och Martin att lönen var en viktig 

faktor och ansågs vara drivkraften för hög arbetsprestation. Martin betraktade däremot 

gemenskap som en väsentligare faktor i arbetet. Bill ansåg att lönen var viktig men förklarade 

att lönen blir betydelselös om trivseln i arbetet inte existerar, som påverkas av gemenskap och 

arbetsuppgifter. Fler individer som betraktade arbetsuppgifter som en väsentlig faktor var 

Andrea och Martin, eftersom det bidrog till trivsel i arbetet. 

Andrea och Emil ansåg att karriärmöjligheter var en väsentlig faktor i arbetet och drivkraft till 

ökad arbetsprestation.  

Emil betraktade även arbetstider som en väsentlig faktor i arbetet eftersom det förenklade 

livssituationen och uppfyllde individens preferenser.  

Martin ansåg att arbetsmiljön var väsentligt i arbetet eftersom det bidrog till glädje och trivsel.  

Linda betraktade även förmåner som en väsentlig faktor i arbetet men förklarade att goda 

förmåner sågs som en bonus, vilket inte bör krävas utan snarare önskas. 

 

Personalen var överens om att missnöje skapas om kraven på omgivningen inte uppfylls, där 

kraven var åtskilliga. En faktor som skapade missnöje var arbetsmiljö och uppmärksammades 

av Emil och Linda. Arbetsmiljön bidrog till trygghet, rena och rymliga arbetslokaler samt 

goda ljudförhållanden, vilket är fördelaktigt för att tala ostört i telefon eller ha utbildning.  

Linda betraktade arbetstider som en bidragande faktor till missnöje eftersom det påverkade 

individens livssituation.  

Gemenskap är ytterligare faktor som var gemensam för majoriteten av personalen, där 

Andrea, Emil och Linda ansåg att uteblivande av god gemenskap skapar missnöje. Andrea 

ansåg att hög personalomsättning hade inneburit en negativ påverkan på gemenskapen i 

arbetsgruppen, eftersom den befintliga personalen behöver skapa nya relationer med 

nytillkomna individer.  

Emil och Andrea betraktade kommunikationen mellan ledning och personal som en 

betydelsefull faktor, där återkoppling i arbetet var värdefullt för individerna. Svag 

kommunikation inom organisationen kan skapa missnöje hos personalen. Emil 

uppmärksammade arbetsbelastning som ytterligare bidragande faktor till missnöje, som inte 

bör vara alltför hög.  
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Bill ansåg att omfattande förändringar i arbetsuppgifterna hade inneburit minskat intresse och 

lett till missnöje i längden.  

 

5.3 Vikten av balans mellan arbetet och livssituation 

 

Bank A 

Bengt och Daniella ansåg att arbetet påverkade livssituationen, där restiden mellan arbetet och 

hemmet var den påverkande faktorn.  

Bengt poängterade att arbetsbelastningen varierade mellan perioderna under året, där arbetet 

var intensivare under vissa årstider men detta hade inte alltför stor påverkan på 

livssituationen.  

Daniella jämförde balansen mellan arbetet och livssituationen från dåtid till nutid, där 

distansen till arbetet minskade på grund av flytt, vilket medförde mer fritid.  

Dennis och Jenny ansåg att arbetet och livssituationen påverkade varandra, där Dennis 

jämförde livssituationen från dåtid till nutid, innan individen var anställd inom banken. 

Tidigare hade Dennis mer fritid på grund av föräldraledighet och studier men efter 

anställningen innebar det schemalagda dagar och minskad fritid.  

Jenny ansåg att möjligheten till att balansera mellan arbetet och livssituationen existerade och 

uppmärksammade möjligheten till att arbeta hemifrån, vilket uppskattades eftersom 

familjesituationen förenklades.  

Den enskilda individen som var oense om att arbetet inte påverkade livssituationen var Sam. 

Anledningen grundades på att god flexibilitet existerade i arbetet, där arbetstiderna kunde 

anpassas efter individens önskemål. Individens tidskrävande fritidssysslor upplevdes aldrig 

skapa problem på balansen mellan livssituationen och arbetet. 

 

Bank B 

Majoriteten av personalen ansåg att arbetet påverkade livssituationen, där enbart Bill delade 

en differentierad åsikt. Bill ansåg att arbetet och livssituationen påverkade varandra, där 

arbetet och livssituationen behövde komplettera varandra för att skapa en balans. Om arbetet 

inte funktionerar kan det uppstå negativa förutsättningar i livssituationen, vilket bidrar till 

obalans. 

Emil, Linda och Martin hade en gemensam faktor, där arbetstider ansågs vara en påverkande 
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faktor till att arbetet påverkade livssituationen. Individerna jämförde med tidigare arbetspass 

som inte passade livssituationen för respektive individ. Emil poängterade även att 

livssituationen formades efter förändringen av arbetstiderna, vilket resulterade till en passande 

livssituation.  

Linda uppmärksammade ytterligare faktor, där arbetsplatsens lokalisering påverkade 

livssituationen. Eftersom restiden mellan arbetet och hemmet minskades för Linda, innebar 

det ökad fritid.  

Andrea ansåg att livssituationen påverkades på grund av familjesituationen och studierna. 

Individen var däremot fortsatt motiverad till att arbeta på grund av lönen, vilket underlättade 

livssituationen. 
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6. Analys 

Analysen kommer att utgå från kategorierna som redovisas i empirin i form av attraktivitet i 

arbetet, attityder till arbetet och intern rekrytering med hjälp av studiens teoretiska 

referensram. 

 

6.1 Intern rekrytering 

 

Attityderna angående rekryteringen utgår från teorin om attityder, där Karlsson (2007) skriver 

att attityder uppstår från egna erfarenheter och personalens sociala inlärningar genom 

observation från arbetskamrater. Detta förekom hos personal från bank A och B, vars attityder 

var positiva gentemot intern rekrytering. Gemensamma påverkande faktorer var 

karriärmöjligheter och förtur på interna positioner. Detta bekräftar hävdandet som Langan 

(2000) och Hofstede (1998) gör om att behålla personalen samt ta hänsyn till de preferenser 

som existerar. Hänsyn till personalens preferenser är viktigt att uppnå med hjälp av intern 

rekrytering genom att uppmärksamma och belöna arbetsprestationer, vilket även Langan 

(2000) nämner. Personalens erfarenheter indikerade på att de hade blivit exponerade för intern 

rekrytering under en lång period. Detta blev en faktor bakom personalens positiva attityder 

gentemot intern rekrytering. De gemensamma faktorerna som påverkade personalens attityder 

inom bank A och B instämmer med Heraty et al. (1998) påstående om tillfredsställandet av 

personalens och organisationens behov. Detta sker genom existensen av 

utvecklingsmöjligheter och tillsättandet av kvalificerad personal vid lediga positioner. 

 

Karriärmöjligheter igenkänns som en synonym till befordran av personalen inom bank A och 

B eftersom begreppen syftar på att personalen uppnår högre positioner. Befordran innebär 

förbättring i arbetsförhållanden, likväl som högre arbetspositioner (Turner, 1994). Majoriteten 

av personalen från bank A och B bekräftade att sannolikheten för att uppnå en befordran var 

högre med hjälp av intern rekrytering. Personalen från bank B hade differentierade åsikter 

gällande befordran, där två individer betraktade befordran som en betydelsefull faktor. Inom 

bank A var majoriteten av personalen överens om att befordran var betydelsefull i arbetet. 

Mintzberg (1980) hävdar att beslutsmakten inom organisationen påverkar personalen genom 

styrning och samordning. Anledningen till att befordran ansågs vara mer betydelsefull inom 
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bank A i jämförelse med B grundas på skillnaderna i bankernas bakgrund. Bank B:s övergång 

till banksektorn tillförde flexibilitet inom organisationen, där majoriteten av makten sker 

utifrån ett decentraliserad beslutsfattande, vilket bekräftar Mintzberg (1980) hävdande. Detta 

förklarar skillnaderna på strävan mot befordran hos personalen inom respektive bank. 

Flexibiliteten och övergången till banksektorn bidrar med osäkerhet i roll, ansvar och 

arbetsuppgifter. Personalen bekräftade Åteg et al. (2004) påstående om att förtrogenhet i 

arbetet var en påverkande faktor på attityderna. Trots avsaknaden för strävan efter befordran 

hos personalen inom bank B, ansågs intern rekrytering bidra till ökad sannolikhet för 

befordran. Uppfattningen överensstämde med Heraty et al. (1998) påstående om att 

organisationens övertygelse på personalens kompetenser ökade sannolikheten till att nå en 

befordran. 

 

Personalen från respektive bank hade differentierade attityder gällande en av grundtankarna 

inom Kotorov och Hsu (2002) tillvägagångssätt om tillsättande av tilltänkta kandidater vid en 

ledig position. Positiva attityder existerade hos majoriteten av personalen inom bank A, till 

skillnad från majoriteten av personalen inom bank B, som hade motsatta attityder. 

Exkludering av personal vid en tilltänkt kandidat ansågs vara faktorn bakom de negativa 

attityderna. Personalen inom bank B ansåg att exkludering hämmar möjligheterna för 

utveckling inom organisationen. Konsekvensen av detta innebar en negativ påverkan på 

arbetsprestationen samt motivationen i arbetet. Ytterligare anledning bakom personalens 

negativa attityder var att tilltänkta kandidater indikerade på ledningens svaga tillit för 

personalen, vilket bekräftar Åteg et al. (2004) påstående.  

Med tanke på personalens erfarenheter och kunskaper inom banksektorn är det svårare att 

förändra personalens positiva attityder på tilltänkta kandidater inom bank A. Utifrån empirin 

ansågs personal med omfattande erfarenheter hantera liknande händelser på ett behagligare 

sätt, vilket stödjer Karlsson (2007) förklaring. De positiva attityderna hos personalen inom 

bank A förklaras med hjälp av Kotorov och Hsu (2002) klargöring att jobb- och 

personspecifikation inte behövde utföras. Anledningen var att ledningen hade kunskaper om 

den befintliga personalens förmågor, vilket förklarade personalens tillit till ledningens 

omdöme vid val av en tilltänkt kandidat. Åteg et al. (2004) beskrivning av inre erkänsla 

bekräftade anledningen bakom personalens positiva attityder. Att personalen blir tilltänkta 

kandidater baserat på arbetsprestationer ansågs vara motiverande. Attityderna gentemot 

tilltänkta kandidater förklarades ytterligare med hjälp av skillnaderna inom bankernas 

organisationsstrukturer. Inom bank A existerade en centraliserad beslutsmakt, utan att 
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personalen hade möjligheten till att påverka beslutsfattande. Därmed ansågs detta vara en 

påverkande faktor på tilliten till ledningens omdöme hos personalen inom bank A.  

 

Majoriteten av personalen inom bankerna ansåg att tilltänkta kandidater kan skapa missnöje i 

arbetet, vilket påverkar attityderna. Detta relateras till ett av Herzberg et al. (1993) 

hygienfaktorer i form av mänskliga relationer mellan ledning och personal. Majoriteten av 

personalen från bank A och B ansåg att tilltänkta kandidater bidrog till favorisering inom 

respektive arbetsgrupp. Karlsson (2007) förklarade att en åsikt förändrar tänkandet och 

attityden hos en individ, vilket återsågs hos personalens erkännande av favoriseringens 

potentiella existens. 

 

6.2 Påverkande faktorer i arbetet 

 

Majoriteten av personalen inom bank A och B hade gemensamma faktorer som skapade värde 

i arbetet. Faktorerna var gemenskap, lön och arbetsuppgifter, vilket bekräftar Åteg et al. 

(2004) påstående angående faktorer som bidrar till attraktivare arbete. Personalens definition 

av gemenskap förknippas med relationer och social kontakt, vilket innefattar stöd, samarbete, 

umgänge, humor samt kontakt mellan kollegor (Åteg et al., 2004). Anledningen till att 

gemenskapen ses som en bidragande faktor till attraktivare arbete grundas på att goda 

relationer och sociala kontakter är essentiella för arbetsgruppen. Detta förknippas med 

Herzberg et al. (1993) förklaring gällande relationers påverkan på personalens 

arbetstillfredsställelse. Personalen inom bank B ansåg även att gemenskapen var drivkraften 

för en god arbetstillfredsställelse. Gemenskap ansågs minska risken för missnöje inom 

banken, vilket bekräftar Herzberg et al. (1993) påstående om att gemenskap är en 

motivationsfaktor. Personalen var överens om att lönen ska motsvara prestationen i arbetet, 

vilket bekräftar Åteg et al. (2004) påstående. Detta belyser betydelsen av att lönen bör 

motsvara arbetsprestationen för att bidra till ökad attraktivitet i arbetet. Herzberg et al. (1993) 

bekräftar påståendet med hjälp av hygienfaktorer, där ledningen fastlägger lönen och kan 

därmed påverka personalens attityder. 

 

Personalen ansåg att arbetsuppgifter skapade värde i arbetet på differentierade sätt och bidrog 

till attraktivitet i arbetsinnehållet samt i arbetstillfredsställelsen. Bidragandet bestod av 

handlingsfrihet, variation och stimulans, vilket återses i Åteg et al. (2004) modell. Därmed 
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består personalens arbetsuppgifter av självständiga arbeten under begränsade 

handlingsfriheter och tydliga instruktioner, vilket förknippas med Mintzberg (1980) förklaring 

gällande den operativa kärnan. Personalen inom bank A och B efterfrågade bredare 

beslutsmakt, utökade handlingsfriheter, tydligare instruktioner och flexibilitet i arbetet. 

Uteblivandet av dessa krav resulterade i missnöje hos personalen. Den efterfrågade 

tydligheten i arbetsinstruktioner kan motsättas av den teknologiska utvecklingen inom 

banksektorn, eftersom personalens arbetsuppgifter förändras och digitaliseras. Detta leder till 

att högre krav ställs på personalens kompetenser och hantering av digitala arbetsuppgifter.  

 

Faktorer som skapade värde i arbetet för personalen inom bank A förknippas med Mintzberg 

(1980) förklaring om byråkratiska organisationsstrukturer, vilket existerade inom banken. 

Detta innebär att arbetsuppgifterna är samordnade och standardiserade av överordnade, vilket 

var grunden till att handlingsfriheten i arbetet värderas högt av personalen. Eftersom bank B 

innehar en enkel organisationsstruktur, med inslag av byråkratiska former inom bankens 

struktur, innebär det flexiblare förutsättningar för personalen i arbetet. Effekten av bankernas 

differentierade organisationsstrukturer och ursprung kan därmed påverka personalens 

preferenser i arbetet (Karlsson, 2007; Hofstede, 1998).  

 

6.3 Vikten av balans mellan arbetet och livssituation  

 

Hedlund (2007) och Karlsson (2007) påståenden överensstämmer med svaren från majoriteten 

av personalen inom bank B. Attityderna påverkas av livssituationen och faktorer bortom 

bankens kontroll. Att vara medveten om livssituationens påverkande förenklade personalens 

levnadssätt och arbetsprestation eftersom acceptans av förutsättningar på balansen mellan 

arbetet och livssituationen bildas. Detta bekräftar Maxwell och Ogden (2006) påstående 

gällande acceptansen på balansen mellan arbetet och livssituationen, som är individuellt och 

varierande för respektive individ. Acceptansen av balansens förutsättningar baseras på 

faktorer som tillfredsställer personalen, som exempelvis lokalisering, lön, arbetstider eller 

familjesituation (Hedlund, 2007; Åteg et al., 2004). Detta kan återses hos majoriteten av 

personalen inom bank B, som bekräftade acceptansen av balansen baserat på flera faktorer 

från Åteg et al. (2004) och Hedlund (2007). Dessa faktorer kan däremot skräddarsys som mål 

till att underlätta balansen (Vidal, Leiva och Navarro, 2012). Faktorerna anses även vara en 
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bidragande drivkraft till ett attraktivt arbete enligt personalen, som bekräftar Åteg et al. (2004) 

påstående. Personalen från bank B lyfte flera faktorer från Åteg et al. (2004) modell som 

bidrag till ökad attraktivitet i arbetet. 

 

Majoriteten av personalen inom bank A var medvetna om att arbetet och livssituationen 

påverkade varandra genom faktorer innanför och utanför bankens kontroll. Detta är 

anledningen bakom personalens acceptans. Jenny uppskattade möjligheten till att arbeta 

hemifrån eftersom det innebar skapandet av en kombination med önskvärda förutsättningar i 

arbetet och livssituationen (Guest, 2002; Vidal, Leiva & Navarro, 2012; Maxwell & Ogden, 

2006). Balansens existens grundas på strävan efter att uppnå samspel mellan arbetet och 

livssituationen, vilket överensstämde hos majoriteten av personalen inom banken (Noon & 

Blyton, 2007). Personalen ansåg att bredare arbetserfarenheter innebar enklare hantering av 

att balansera livssituationen och arbetet, vilket bekräftar Karlsson (2007) påstående. 

Minoriteten av personalen inom bank A ansåg att livssituationen påverkades av arbetet, där 

anledningen var flexibiliteten som existerade i arbetet. Detta bekräftar Vidal, Leiva och 

Navarro (2012) påstående om att organisationer anordnar program eller policys för att 

underlätta balansen mellan arbetet och livssituationen.  
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7. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkade personalens attityder gentemot 

intern rekrytering inom två olika banker. Syftet besvarades med hjälp av analysen, som bestod 

av tre kategorier. Dess bidrag ledde till att identifiera påverkande faktorer på personalens 

attityder. Studien visar att personalen från bank A och B hade positiva attityder gentemot 

intern rekrytering. Faktorer som påverkade personalens attityder var karriärmöjligheter, där 

intern rekrytering ansågs öka sannolikheterna till att utvecklas inom banken. Personalen från 

bank A och B hade differentierade attityder gentemot befordran, som ansågs vara synonymt 

till karriärmöjligheter. Eftersom bank A har flera inslag av en byråkratisk 

organisationsstruktur, innebar det att befordran behövde förtydligas med hjälp av 

förtrogenhet. Eftersom bank B har inslag av båda organisationsstrukturerna, ser vi möjligtvis 

en påverkande faktor på personalens attityder. Den högre strävan efter befordran hos 

personalen inom bank A förklaras av skillnaderna i beslutsmakterna och 

organisationsstrukturerna inom respektive bank. Personalen inom bank A hade vetskap om 

förväntningarna på kraven till att uppnå en befordran utifrån arbetsroll, villkor och 

arbetsuppgifter. 

Bortsett från organisationsstrukturernas potentiella inverkan, påverkades personalens attityder 

gentemot befordran av två faktorer. Dessa faktorer består av förtrogenhet i arbetsuppgifter och 

organisationens tillit till personalens kompetenser (Åteg et al., 2004; Heraty et al., 1998). 

Ledningens uppgifter är att upprätthålla utvecklingsmöjligheter och goda arbetsförhållanden 

för personalen inom banken. Därmed blir ledningen ytterligare en påverkande faktor på 

personalens attityder. Ledningen har förmågan till att påverka de gemensamma faktorerna 

som skapade värde för majoriteten av personalen inom bank A och B i form av gemenskap, 

lön och arbetsuppgifter. Faktorerna bidrog till attraktivitet i arbetet, vilket påverkade 

personalens attityder gentemot intern rekrytering och dess bidrag.  

 

Personalen inom bank A ansåg att tilltänkta kandidater skapade motivation på grund av 

personalens höga tillit till ledningens omdöme om att välja rätt kandidater. Personalen inom 

bank B ansåg att tilltänkta kandidater medgav motsatt effekt eftersom det bidrog till 

exkluderande. Åteg et al. (2004) upplyste om tilliten och kommunikationen mellan personalen 

och ledningen som ett bidrag till attraktivt arbete. Personalen medgav även skapandet för 

känsla av exkluderande om kommunikationen mellan personalen och ledningen hade varit 
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bristfällig. Konsekvensen av bristfälligheten leder till favorisering av enskilda individer inom 

organisationen, vilket bekräftades av majoriteten hos personalen inom bank A och B. 

Favorisering ansågs bidra till missnöje inom bank A och B eftersom gemenskapen i 

arbetsgruppen påverkades negativt. 

 

Livssituation var ytterligare påverkande faktor på personalens attityder gentemot intern 

rekrytering hos bank A och B eftersom attityderna till arbetet påverkades av omständigheter 

utanför bankernas kontroll. Detta medför till ytterligare påtryckningar på personalens 

attityder, vilket överensstämmer med Hedlund (2007) påstående. Majoriteten av personalen 

inom bank B medgav att arbetets påverkan på livssituationen förenklade levnadssättet. 

Personalen från bank A medgav även enklare hantering av balansen mellan arbetet och 

livssituationen utifrån långa arbetserfarenheter och anställningstider inom banken (Noon & 

Blyton, 2007; Karlsson, 2007). Personalens erfarenheter är ytterligare en påverkande faktor på 

attityderna gentemot intern rekrytering inom både bank A och B. Utifrån analysen har vi 

insett erfarenhetens inverkan på personalens attityder gentemot intern rekrytering, genom 

exempelvis tiden som personalen exponeras av rekryteringsmetoden inom bankerna. 
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8. Slutsats 

Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkade personalens attityder gentemot 

intern rekrytering inom två olika banker. Slutsatsen bekräftar att intern rekrytering är en 

fungerande rekryteringsmetod, där personalen inom bank A och B hade positiva attityder 

gentemot rekryteringsmetoden. Karriärmöjligheter, erfarenheter, balansen mellan 

livssituationen och arbetet, ledningen samt värdeskapande i arbetet var faktorer som 

påverkade personalens attityder gentemot intern rekrytering.  

Studien klargjorde att personalens livssituationer påverkade attityderna gentemot intern 

rekrytering. Erfarenheten hade differentierade påverkan, vilket framkom utifrån skillnaderna 

på personalens livssituationer. Personalen inom bank A insåg att arbetet och livssituationen 

kan samspelas och påverka varandra. Personalen inom bank B ansåg att enbart arbetet 

påverkade livssituationen och uteslöt därmed samspelet samt påverkan mellan arbetet och 

livssituationen. Anledningen grundas på personalens erfarenheter och anställningstider inom 

respektive bank. Därav uppvisas grad av påverkan som erfarenheter samt balans mellan arbete 

och livssituation på personalens attityder. Gemensamma faktorer som skapade positiva 

attityder hos personalen inom bank A och B visades vara ledningen, vilket påverkade 

utvecklingsmöjligheterna. Ytterligare faktorer som var gemensamt för personalen inom bank 

A och B skapade värde i arbetet, vilket bidrog till attraktivitet samt tillfredsställelse i arbetet. 

Studien visade att bankerna inte har fullkomligt kontroll över att påverka personalens attityder 

gentemot intern rekrytering eftersom balansen mellan livssituationen och arbetet påverkade 

attityderna. Balansen mellan arbetet och livssituationen hanteras på varierande sätt, beroende 

på livssituationernas utformning. Därmed behöver banker ta hänsyn till påverkande faktorer 

på balansen, som exempelvis lokalisering, lön eller arbetstider.  
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8.1 Reflektion 

Våra reflektioner kring påverkande faktorer på personalens attityder baseras på differentierade 

uppfattningar om respektive faktor. Vi anser att karriärmöjligheter skapar en motivation inom 

organisationen och driver personalen, vilket har förknippats alltmer till intern rekrytering hos 

personalen. Möjligheterna för utveckling i karriären beror på organisationsstrukturen inom 

bankerna, där differentierade organisationsstrukturer innebär oftast olika förutsättningar för 

karriärmöjligheter. Utveckling i karriären ses även som en eftersträvan för att förenkla 

livssituationen genom förbättring av arbetsförhållanden i form av högre löner eller lämpligare 

arbetstider. Därmed uppstår en fundering om banker bör anpassas efter personalens 

livssituationer för att förenkla för personalen, med tanke på bankernas avsikt med intern 

rekrytering. Detta medför vidare funderingar på hur stor utsträckning bör bankerna anpassas 

efter personalens livssituationer eftersom det kan innebära omfattande uppoffringar i form av 

högre kostnader, vilket kan ses som en risk. Ytterligare risk som kan uppstå är om bankerna 

anpassas för mycket efter personalens livssituationer, vilket kan leda till ökad bekvämlighet 

hos personalen, där konsekvensen kan resultera i ineffektivitet inom organisationen. Därmed 

blir hänsyn till balansen mellan arbetet och personalens livssituation möjligtvis betydande för 

bankerna. För att klargöra hur stor utsträckning bankerna bör anpassas efter personalen 

behövs bra kommunikation mellan ledningen och personalen. Eftersom attityden till arbetet, 

kollegor och organisationen påverkas av erfarenheter resulterar det till antingen en negativ 

eller positivt inställning gentemot ledningen. Av den vikten har erfarenheter genomsyrats i 

hela analysen och är grunden till påverkan på personalens attityder, vilket påverkar 

personalens preferenser i arbetet. Erfarenheter kan förklara bankernas avsikt för användning 

av intern rekrytering, där målet är att behålla personal. Ju längre personalen exponeras av 

intern rekrytering, desto fördelaktigare blir exponeringen för bankerna eftersom det leder 

oftast till skapandet av positiva attityder. 
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8.2 Lärdomar från studien 

 

Metoden i studien bidrog med insamling av väsentlig empiri, vilket var behjälpligt för att 

uppnå syftet med studien. Den väsentliga empirin grundades på urvalet med antal 

intervjupersoner samt skillnaderna inom de utvalda bankerna, vilket bidrog med olika 

perspektiv i form av erfarenhet, livssituation och förhållningssätt. Detta har bidragit till att 

påverkande faktorer för attityder har uppmärksammats, vilket har haft en betydande inverkan i 

analysen och slutsatsen. Trots fördelarna med metoden framkom motstånd i studien, där 

tidslängden på intervjuerna minskades på grund av tidsbrist.  

Ytterligare anledning till att tidslängden på intervjuerna minskades var att öka 

intervjupersonernas villighet för deltagande i studien. Eftersom intervjuerna utfördes under 

arbetstid ansåg vi att tidslängden var passande för intervjupersonerna. Tidslängden påverkade 

även svaren eftersom intervjupersonerna blev begränsade av den korta tidsramen. Därmed 

anser vi att om intervjuerna hade genomförts efter arbetstid, skulle det bidra med utförligare 

svar, där varken vi eller intervjupersonerna hade varit bundna av tiden. 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Under studiens gång har vi stött på frågor kring mätning på personalens attityder. Detta hade 

inneburit en kvantitativ studie, där enbart attityder mäts. Detta leder till att ett större urval kan 

nås och därmed bidra till en generalisering av personalens attityder gentemot intern 

rekrytering, som ett komplement till vår studie.  

 

Under studiens tid har vi även insett att organisationsstrukturens påverkan på personalens 

attityder kan vara större än vad vi ansåg i studien. Därför hade det varit intressant att fortsätta 

studera olika bankers organisationsstrukturer och dess möjliga påverkan på personalens 

attityder gentemot intern rekrytering. 
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10. Bilaga  

10.1 Missivbrev 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter från ekonomprogrammet på Högskolan Dalarna och vi är nu inne på vår 

sista termin och är i full gång med att skriva vårt examensarbete i företagsekonomi. Vårt 

valda ämne är rekrytering med inriktning mot intern rekrytering. 

 

Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar personalens attityder gentemot 

intern rekrytering inom två olika banker. Anledningen är att attityder har en påverkan på 

beteendet, preferensen och inställningen i arbetet. Det blir därmed intressant att se vilka 

faktorer påverkar attityderna hos personal. Med mer forskning från personalens perspektiv 

kommer organisationer att gynnas av studien genom att finna faktorer som kan förbättra en 

etablerad metod för rekrytering utifrån resultatet från studien.  

 

Vi har fördjupat oss inom det aktuella ämnet, men vår avsikt är även att ta hjälp personalen 

genom att få svar på våra intervjufrågor. Anledningen till att vi skulle vilja få svar på våra 

intervjufrågor från personalen är på grund av att de innehar kunskap, utbildning och 

erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjufrågorna kommer att bestå av 

10 frågor och tar mellan 30-45 minuter och vi hoppas på att ni tar er tid till att delta i studien.  

Vid intervjuerna tar vi hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 

att resultaten från personalen behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i forskningsändamål och inte i ett annat syfte. Presentationen av studien sker vid 

Högskolan Dalarna. Du som har medverkat i studien kan få ta del av slutresultatet som 

beräknas vara avslutad i juni 2018. För mer information kontakta nedanstående ansvariga: 
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Michel Mugsha   Muhammed Aziz 

Tel: 076-06 800 88  Tel: 076-24 031 32 

E-mail: michelmugsha@gmail.com E-mail: muhammed.95@hotmail.se 

                 

Handledare:  

Björn Andersson, Universitetsadjunkt i företagsekonomi, Högskolan Dalarna  

Tel: 023-77 89 23:  

E-mail: bar@du.se  

 

 

Övrig information  

Med er godkännande önskar vi att spela in intervjun. Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att resultaten från personalen kommer att behandlas 

konfidentiellt och att resultatet enbart används i forskningsändamål och inte i ett annat syfte. 
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10.2 Intervjufrågor 

 

 

 

Intervjufrågor 
Syfte - Syftet med studien är att identifiera faktorer som påverkar personalens attityder 

gentemot intern rekrytering inom två olika banker.  

 

1. Hur länge har du jobbat inom banksektorn?  

 

2. Kan du beskriva om dina arbetsuppgifter?  

 

3. Hur rekryterades du in i banken?  

 

4.  Ser du någon skillnad om rekryteringen hade skett internt/extern?  

 

5. Vad tycker du om tanken för en tilltänkt kandidat vid en ledig position?  

 

6. Vad anser du är väsentligt i arbetet? (Ex. lön, arbetsuppgifter, gemenskap, policy)  

 

7. Tycker du att arbetet påverkar din livssituation eller påverkar livssituationen ditt arbete? 

(T.ex. fritidssysslor, familjesituation, arbetsplatsens lokalisering, arbetstider)  

 

8. Om omgivningen på arbetsplatsen inte når upp till dina krav, kan det skapas missnöje hos 

dig?  

 

9. Motiveras du av intern rekrytering?  

 

10. Tycker du att befordran är viktigt? 


