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Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen 

Rekryterarens upplevelse av telefonsamtalet från en kandidat 

Felix Luthardt 

 

En rekrytering påverkas främst utifrån kandidatens intryck, 

presentation och arbetserfarenhet, där rekryteraren bildar sig en 

uppfattning vid en intervju. Telefonsamtalets påverkan på 

rekryteringsprocessen är intressant då kandidaten har en möjlighet att 

sticka ut från mängden. Hur stor påverkan är beroende på 

rekryterarens uppmärksamhet, kandidatens förberedelse och vilken 

personlighet som förmedlas i samtalet. Forskning visar att 

personligheten extraversion korrelerar positivt till kandidatens 

prestation i arbetslivet. Syftet med denna studie var att ta reda på 

telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen. Sex rekryterare 

gav sin syn på telefonsamtalet och dess betydelse. Materialet 

analyserades med hjälp av en abduktiv process inspirerad av grundad 

teori. Resultatet visade att rekryterarnas åsikter skiljde sig åt beroende 

på utgångspunkt och enskilt telefonsamtal. Kandidater som förberett 

sig, funderat varför de ska ringa samt, genomfört ett samtal som gett 

en positiv bild, kan påverka rekryteringsprocessen. Kandidatens 

förberedelse och samtalets syfte spelar därför störst roll i vilket 

avseende det påverkar rekryteringsprocessen. 

 

Keywords: memory, personality, phone call, recruiter, recruitment 

process.  

Inledning 
 

Vid minst ett tillfälle i livet behöver en människa söka ett arbete. Några har hjälp av kontakter 

och bekanta medan andra letar jobb via annonser på internet eller tidningar. Vid något tillfälle 

har även någon gått till en jobbcoach för att få tips på vad den kan göra för att snabbare få ett 

arbete. Ett av dessa tips är att personen ska ringa ett samtal till en rekryterare. Ett samtal kan 

ha flera syften, att introducera sig själv, att öva på självkänslan eller för att öka sin chans till 

att få komma på intervju. Det finns en specifik skillnad mellan att lämna in ett CV och att 

ringa ett telefonsamtal. I en konversation med Colin Luthardt, Manager Seco Academy of 

Sales (personlig kommunikation, 14 mars 2013) konstaterades att likt personliga handlingar, 

är ett telefonsamtal i princip samma sak, men det finns utrymme för mer information att 

överföras. Författaren och Colin Luthardt skapade då begreppen informationspresentation och 

personlig presentation som kommer att behandlas utförligare senare i uppsatsen. 

Forskning om rekrytering syftar till att utveckla nya och mer effektiva metoder för att 

rekrytera (Fang Lin & Kleiner, 2004). Det utvecklas till exempel nya intervjufrågor för att 

styrka om kandidatens ansökningshandlingar stämmer överens med hur denne uppträder 

under intervjun. En lyckad rekrytering leder i slutändan till att kandidaten stannar kvar hos 

företaget. En misslyckad rekrytering kan uppstå om kandidaten inte trivs hos den nya 

arbetsgivaren eller om företaget inte är nöjda med kandidatens prestation. Detta kallas för 

felrekrytering och är något som företag föredrar att undvika. En felrekrytering betyder att 
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pengar har investerats i en process som inte har gett den önskade effekten, nämligen att den 

nya medarbetaren lämnar företaget eller inte har levt upp till de kraven som ställts.  

Rekrytering och varför 
 

När forskare började utveckla verktyg för rekrytering användes dessa för att skilja de som var 

lämpliga för militärtjänst från de som var olämpliga (Bolander, 2002). Då skapades ett nytt 

tankesätt; istället för att ta emot alla ansökande, måste vi nu börja skilja bort de som är 

olämpliga. Nu krävs det att en person har färdigheterna för att utföra en specifik tjänst. När 

alla som söker till en tjänst inte har detta blir det enkelt att välja rätt person. Men när många 

sökande har rätta färdigheter blir det avsevärt svårare. Dessutom är det ofta ett begränsat antal 

platser som ska fyllas, vilket betyder att om det är många personer med rätt färdighet och 

kompetens som sökt måste rekryterare skilja ytterligare på kandidaterna. Det är här 

personlighet kommer in i urvalet. Med antal sökande ökar konkurrensen om tjänster, vilket är 

en av de grundläggande anledningarna till varför rekryteringen spelar en allt mer viktig roll 

idag. Om det endast hade funnits en person som lämpat sig för en viss tjänst hade rekrytering 

inte behövts. Om det gick att lära sig en tjänst genom att börja jobba på företaget hade 

rekrytering inte behövts. Men i dagens samhälle finns det ett överflöd på människor som har 

ungefär samma kompetenser och färdigheter men som kan skilja sig i sin personlighet. 

I samma takt som rekryteringen blir mer populär försöker företag att hitta vägar att hjälpa 

arbetssökare till att kunna uttrycka sina färdigheter och kompetenser på ett sätt som gör dem 

attraktiva på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen utformade ett avtal, något som kallas för 

jobb och utvecklingsgarantin. Externa aktörer kunde skriva avtal med arbetsförmedlingen där 

de erbjuder arbetssökande ett utformat program som ska hjälpa dem i sin sökprocess. En 

jobbcoach har till uppgift att vägleda den arbetssökande, ge råd och motivera för att 

deltagaren når en utveckling och med målet att de ska ha en sysselsättning inom sex månader. 

(www.arbetsformedlingen.se). Detta innebär konkret att deltagare får hjälp med att skriva 

personliga handlingar av hög kvalitet samt hjälp med intervjukompetens och marknadsföring 

av den egna personligheten. Som en del i denna träning tipsar jobbcoacher att deltagarna ska 

ringa ett samtal till en rekryterare i syfte av att öppna en kontaktyta. Detta samtal är något 

som denna undersökning fokuserar på. 

Rekrytering 
 

För att kunna förstå varför ett telefonsamtal är viktigt är det bra att kunna förstå en hel 

rekryteringsprocess från början till slut. Rekryteringsprocessen består, enligt Fang Lin och 

Kleiner (2004), av definierade delar. Behovsanalys: görs för att se vilket behov företaget har. 

När rekryteraren har klart för sig vilka behov som finns hos företaget kan en kravprofil göras. 

Kravprofilen: står för vilka färdigheter, kunskaper och personlighet en kandidat som har sökt 

en tjänst bör ha. Kravprofilen målar upp den perfekta kandidaten genom att lista de rätta 

egenskaperna. Jobbannons: sätts ut på hemsidor eller tidningar för att locka potentiella 

kandidater till att söka till tjänsten. Annonstiden: är den tiden som annonsen ligger ute innan 

den plockas bort och rekryteraren börjar då gå igenom ansökningarna.  Urvalet 1: görs när 

annonsen plockats bort och rekryteraren jämför mot kravprofilen vilka kandidater som 

sorteras i potentiella kandidater eller de som inte är lämpliga. Urvalet 2: de som har valts ut 

som matchar kravprofilen hamnar i en kategori och därifrån görs ett urval, ofta tillsammans 

med den som har beställt rekryteringsuppdraget eller den ansvariga för tjänsten. Intervjun: 

rekryteraren ställer frågor som besvaras av kandidaten. Detta är rekryterarens tillfälle att ta 

http://www.arbetsformedlingen.se/
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reda på djupare information om de personer som kommer på intervju. Referenstagning: 

rekryteraren ringer upp exempelvis före detta kollegor till kandidaterna för att stämma av om 

det som kandidaten har berättat om vid intervjun stämmer överens med kollegans uppfattning. 

Erbjudande om anställning: kandidaten som blir utvald som lämplig person blir erbjuden en 

anställning. Kontraktsskrivning: den nya medarbetaren skriver på ett arbetskontrakt. 

Uppföljningskontroll: bokas en tid där rekryteraren kommer på besök hos den anställda för att 

se så att allt fungerar på den nya arbetsplatsen. Telefonsamtalet från en kandidat till en 

rekryterare är något som kan förekomma mellan att jobbannonsen sätts ut till att annonstiden 

har löpt ut. 

Forskare har delat upp rekryteringen i två ansatser: den psykometriska och den sociala 

(Bolander, 2002). Inom den psykometriska ansatsen ligger tyngden på individens prestation. 

Genom psykologiska tester går det att mäta hur en individ kommer att prestera vid en specifik 

arbetsuppgift. Den sociala ansatsen lägger större vikt på hur människan fungerar som social 

varelse och hur kontakter knyts och hur människor lär av varandra för att kunna utföra en 

uppgift. Dessa två ansatser förklarar hur rekrytering fungerar utifrån olika perspektiv och de 

kan sättas i motsats till varandra för att vara som ett kompletterande instrument för 

beslutsfattandet vid rekrytering idag. 

 

Minne och igenkänning. Inom rekrytering försöker kandidaten skapa ett gott intryck och i 

detta fall via telefon. Förutsättningen för att rekryteraren ska minnas kandidaten är därför att 

rekryteraren ska kunna lägga fokus på samtalet samt att kandidaten ska skapa ett intryck som 

rekryteraren sedan ska kunna erinra sig om vid intervjun. Kognitionspsykologi förklarar bland 

annat hur människan minns och hur hon känner igen saker. Kowalski och Westen, (2010) 

beskriver begreppet Recognition som handlar om att hur vi känner igen event i livet beror på 

hur uppmärksam personen varit vid kodandet av minnet. Har uppmärksamheten varit hög blir 

minnet starkare, det blir svagare om personen varit distraherad. I avseende av ett 

telefonsamtal betyder detta att personen som ringer till en rekryterare vill skapa ett starkt 

minne så att denne blir ihågkommen.  

 

Personlighetsdrag. Ett företag söker ofta inte bara en specifik kompetens utan också en 

viss personlighet. Personen som de vill anställa ska kunna passa in i en projektgrupp där 

denne inte bör ta för mycket plats. Därför spelar enligt Barrick och Mount (1991) 

personlighetsfaktorn stor betydelse i urvalet.  

Personlighet är en förklaring av olika psykologiska ansatsers tolkning om människans 

beteende. Av dessa olika ansatser är en den kognitiva ansatsen. Inom denna kognitiv 

psykologiska ansats har en forskare valt att förklara personlighet med hjälp av Big Five. Big 

Five är en förklaring om människans beteende utifrån fem kategorier (John & Srivastava, 

1999): Öppenhet, Samvetsgrannhet, Extraversion, Vänlighet och Neuroticism. En person 

graderas på en skala, vilket innebär att individer med hög grad av personlighetsdraget 

Vänlighet kan vara vänliga, medan personer med låg grad av detta personlighetsdrag snarare 

är ovänliga. Öppenhet syftar till personens inställning till att pröva nya saker. 

Samvetsgrannhet är personens grad av spontanitet och hur mycket den behöver planera. 

Extraversion är individens sociala förmåga, någon med hög extraversion har det lätt att prata 

inför främmande människor. Vänlighet är i hur stor grad en människa litar på en annan och 

hur den känner medmänsklighet. Neuroticism är hur ofta en människa har förmågan att 

uppleva obehag eller ilskna känslor. Behling (1998) har visat att en kandidat kommer att 

förbereda sig inför intervjun, klä sig väl och presentera sig samt planera sin karriär om de har 

en hög grad av samvetsgrannhet. Även metastudien av Jackson och Rothstein (1991) pekar på 

att personlighetsfaktorer i samband med kandidaturval är ett relevant område. Jackson & 

Rothstein (1991) visar att i relationen mellan personlighet och arbetsprestation, specifika 
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personligheter tenderar ha inflytande över hur bra arbetsprestation kandidaten kommer att 

göra. Det starkast samband är för extraversion i relation till arbetsprestation.   

Vidare finns även forskning kring hur människan automatiskt känner igen personlighet 

genom konversation. Mairesse och Walker (2006) gjorde en undersökning om möjligheten att 

ta reda på om en dator kan avgöra personligheten beroende på att textens innehåll. 

Implikationen av detta är att vi människor kan lära oss att känna igen valet av ord i en 

konversation och sedan tillskriva en personlighet till personen vi samtalar med. En annan 

artikel av Mairesse, Walker, Mehl och Moore (2007) har i sin forskning skapat regler för vilka 

ordval en person med en specifik personlighet skulle använda sig av. Till exempel skulle en 

person med personlighetskategorin vänlighet använda sig av längre ord och svära mindre. Big 

Five personlighetskategorier kan alltså teoretiskt kopplas till specifika typer av fraser eller ord 

och med användningen av dessa ord kan forskare ge texten eller samtal en personlighetstyp. 

Att titta på personlighet vid rekrytering är inte något som avgör om en person är lämplig, 

men det kan ha inflytande över huruvida det förbättrar chanserna att bli anställd eller inte. Tett, 

Jackson, och Rothstein, (1991) visar i sin metaanalys hur vissa personlighetsdrag korrelerar 

med arbetsprestation. Detta är troligen anledningen till att personlighet påverkar rekryterares 

bedömning. Fang Lin och Keliner (2004) noterar hur en intervju är en av rekryterarens 

verktyg för att värdera kandidatens personlighet. Ytterligare ett verktyg för att mäta 

personlighet kan användas, i form av ett vetenskapligt personlighetstest som används utöver 

intervjumaterialet. Eftersom bedömningen görs med hjälp av både kroppsspråk och det 

verbala språket blir det betydligt svårare att avläsa personlighet via ett telefonsamtal. Gill och 

Oberlander (2004) visade i sin forskning hur vi människor automatiskt avläser eller försöker 

att känna igen personlighet när vi interagerar med någon. Forskning av Gill och Oberlander 

(2004) visar även att personer med en mera extrovert personlighet producerar mindre 

negationer och använder ett mindre formellt ordval. För att sätta detta i kontext med 

rekrytering handlar personlighet om hur den sökande säger något. Ordvalen blir således en 

produkt av personligheten och beroende på ordvalet kan mottagaren i en dialog uppfatta 

denna personlighet på olika sätt.  

Funder (1995) har i sin forskning skapat en modell för hur bedömningen av personlighet 

görs av människor, denna kallas för Realistic Accuracy Model (RAM). Denna modell 

beskriver fyra steg som bidrar till att en person kan göra en personlighetsbedömning av en 

annan person. Första steget är antagandet om att varje personlighetsdrag har en koppling till 

ett beteende. Det andra steget är att den som gör bedömningen måste ha upplevt detta 

beteende och ha kopplat det till personlighetsdraget förut. I det tredje steget krävs att 

bedömaren ska känna igen beteendet i situationen. Sista steget är att bedömaren måste utnyttja 

informationen om beteendet på rätt sätt och sätta det i relation till rätt personlighet. I denna 

process är det mycket viktigt att ta i beaktning hur bra uppmärksamhet bedömaren har vid 

observationen, bedömaren kan lätt missa beteendet och kan därför inte göra en god 

bedömning. Vi människor är relativt duktiga på att känna igen personligheter automatisk, men 

alla människor är inte bra bedömare av personligheter. Funder (1995) menade att det är 

bedömarens erfarenhet av personligheter och tidigare bedömningar som avgör till viss del hur 

duktiga de är på att känna igen beteenden, relatera dessa till personlighet och därefter göra sin 

bedömning. 

Rekrytering från förr till idag 
 

Det är först sedan sekelskiftet som forskare har satt ord på vad rekrytering innebär. Vid 

starten av första världskriget började forskare skapa verktyg för att skilja ut de som inte 

lämpade sig för en specifik sysselsättning. 
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I dagens samhälle är det i största utsträckning två verktyg som används vid rekrytering av 

rekryterare, något som blivit vanligare fram till 2000-talet Spinks och Wells (1999). Dessa 

verktyg är CV och personligt brev. Genom att kandidaten skickar in ett CV och personligt 

brev kan rekryteraren snabbt skaffa sig en överblick över vilka färdigheter, kompetenser och 

personlighet kandidaten har. Ett CV är en förteckning över de hårda kunskaperna, till exempel 

arbetserfarenheter och utbildning. Ett personligt brev är en förteckning över de mer mjuka 

erfarenheterna, här ska kandidaten skriva mer om vilken personlighet han eller hon är för att 

ge en kompletterande bild till rekryteraren. 

Med uppkomsten av Word Wide Web (internet) påbörjades en övergång till rekrytering via 

internet. Effekten av övergången blev att kostnader kunde minskas med 90% enligt en 

undersökning av Cober, Brown, Blumental, Doverspike och Levy (2000). Idag finns databaser 

som ett verktyg för rekryterare. En databas är en samling av information om något 

(http://www.ne.se/databas). En kandidat kan föra över informationen till databasen så att 

rekryteraren kan få en överblick över de som har lämnat sin ansökan.  

För att kunna göra en rekrytering, där avsikten är att hitta rätt person till rätt plats 

utvecklades verktyg som underlättar processen. Verktyg som gör det enklare att jämföra 

kandidater och välja ut de som är lämpliga för arbetsuppgiften. Ett av de viktigaste verktyg 

som utvecklats är anställningsintervjun, där rekryterare kallar kandidater för att de har rätt 

egenskaper men det krävs ytterligare en kontroll för att se om denna person är rätt för tjänsten. 

Några andra kontroller som används är olika former av personlighetstester. Dock används inte 

alltid dessa kontroller utan endast om det är högre tjänster som ska tillsättas. 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet var att undersöka vilken betydelse ett telefonsamtal har för rekryteringsprocessen. 

Följande frågeställningar ska besvaras i uppsatsen: a) Vad förmedlas genom ett telefonsamtal? 

b) Vad ska kandidaten tänka på inför telefonsamtalet? c) Vilka faktorer påverkar 

rekryteringsprocessen? d) Hur påverkar rekryteraren samtalet? 

Metod 

Deltagare 
 

Valet av intervjupersoner har varit ett bekvämlighetsurval där författaren har sökt efter 

rekryteringsbolag inom en geografisk region. Totalt kontaktades tre företag. Totalt ställde sex 

personer upp som intervjupersoner. Åldersfördelningen var från 22 till 44 år och alla 

intervjupersoner var kvinnor. Erfarenheten av rekrytering varierade från ett till cirka åtta år 

inom branschen. 

I den geografiska region som alla deltagare befinner sig i görs indelningen efter huruvida 

de jobbar hos ett privat eller ett kommunalt företag. Rekryterare 1, 2, 3 och 4 jobbade för ett 

privat företag medan rekryterare 5 och 6 jobbar för ett kommunalt bolag. Med denna 

indelning görs en skillnad i rekryterarnas uppdrag tydlig. Med rekrytering hos kommunala 

bolag är alla handlingar offentliga vilket betyder att besluten om att anställa en kandidat kan 

överklagas i det fall en annan kandidat anser sig ha bättre kvalifikationer för att utföra arbetet. 

Denna offentlighetsprincip finns inte hos privata bolag vilket betydelsen att kandidater inte 

kan ifrågasätta beslutet om anställning på samma sätt som hos kommunala bolag. Av de 

rekryterare som intervjuades fanns det en skillnad i arbetsinriktning. Denna är om de jobbar 

med rekrytering av tjänstemän eller kollektivanställda. Rekryterare 1, 2, 4, 5 och 6 jobbade 

http://www.ne.se/databas


6 

 

med rekrytering av tjänstemän. Rekryterare 1 och 3 jobbade med rekrytering av 

kollektivanställda i resultatavsnittet anges intervjupersonerna som R1, R2, osv.  

De rekryterare som deltog i undersökningen blev inte erbjudna någon ersättning utan har 

deltagit av egen vilja och i mån av tid. Efter avslutad undersökning kommer samtliga 

rekryterare som deltagit att få ta del av resultatet, genom att författaren skickar resultatet via 

epost.  

Materialbeskrivning 
 

Till alla intervjuer användes en intervjuguide, ett papper med frågor som skulle ställas till 

intervjupersonerna. Denna guide skapades för att skapa en struktur i frågorna samt för att alla 

deltagare skulle svara på samma frågor. Intervjuguiden bygger på egna konstruerade frågor 

från en semi-strukturerad intervjuguide i grunden. Intervjudeltagaren har getts möjlighet att 

berätta fritt om sina upplevelser kring telefonsamtalet. Författaren har även haft möjlighet att 

styra samtalet kring specifika frågeställningar för att avgränsa och styra intervjun framåt.  

Intervjuguiden har tre huvuddelar, Översiktsfrågor, Fördjupningsfrågor och Djupfrågor. 

Varje del innehåller huvudfrågor och sedan ett antal följdfrågor.  

I Översiktsfrågor ombads intervjupersonerna ge sin bild av hur rekryteringen går till från 

början till slut. Översiktsfrågorna löd: Beskriv en rekryteringsprocess från ditt perspektiv samt 

beskriv hela processen, från att ett företag kommer med en kravspecifikation till att ni 

tillsätter en ny person till positionen. Ett exempel på en följdfråga som ställdes var ”Finns det 

någon arbetsordning som du föredrar”. Syftet med denna fråga var att se om det skiljde sig 

något i arbetsprocessen mellan rekryterare. 

I fördjupningsfrågor gick intervjun in på själva telefonsamtalet, ”Blir du ofta uppringde av 

personer som ämnar söka eller har sökt en tjänst”, denna fråga skapar en förståelse för hur 

vanligt detta telefonsamtal är i rekryterarens arbetsdag. Denna fråga följdes upp med hur 

många som ringde och av dessa hur många som ringde för att prata om en platsannons. 

Intervjupersonerna ombads därefter att ”berätta om ett samtal” som de varit med om och fick 

bland annat följande frågor; ”vad för intryck gav samtalet om personen” och ”vad tror du 

personen hade för avsikt med samtalet”. Dessa frågor ställdes för att ta reda på vilket intryck 

rekryteraren fick av kandidaten via samtalet. Med dessa frågor kunde intervjupersonen 

förklara vilka slags intryck som var viktiga för dem vilket är viktigt för att få en spridning i 

det data som samlats in. 

Under djupfrågor hamnade fokus mer på specifika delar av telefonsamtalet som ”Vad tror 

du påverkar ett samtal?”. Här fanns följdfrågor om till exempel röstläge, rekryterarens 

sinnesstämning och minnet av samtalet. Detta avsnitt tog längst tid och gav de små detaljer 

som skulle skapa skillnader och likheter mellan intervjupersonerna. 

Procedur 
 

Författaren valde att söka fram och ta kontakt med ett antal rekryteringsbolag i en mellanstor 

stad i Västmanland. För att ta kontakt med intervjupersoner gick författaren in på internet för 

att hitta telefonnummer samt e-post adresser för de olika rekryteringsföretagen. 

Telefonnummer som hittades var dels till växeltelefoner samt till rekryterare direkt. Dessa 

ringdes upp och författaren till undersökningen presenterade sig själv samt syftet med 

samtalet.  

Därefter tackade några ja och andra avböjde till att delta i undersökningen. De som tackade 

ja fick ge sin epost adress och fick ytterligare information skickade till dem individuellt. Vid 
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några av företagen fick författaren även ett telefonnummer till kollegor som då kontaktades 

via samma procedur som tidigare. Två av de rekryterare som intervjuades träffade författaren 

vid ett sammanträde där flera rekryterare var inbjudna. Dessa kontaktades personligen med 

förfrågan om de var villiga att delta i en undersökning. Författaren berättade kort om syftet av 

undersökningen, varvid kontaktuppgifter utbyttes.  

När antalet rekryterare som tackat ja till att delta i undersökningen uppnådde sex stycken 

började författaren att bestämma tider för intervjutillfällen. Till varje intervjuperson gav 

författaren information om sig själv och uppsatsen redan i förväg via telefonsamtal, mail eller 

personligt samtal. Rekryterarna fick själva bestämma när de hade möjlighet att genomföra 

intervjun, samt var de ville genomföra den. I samtliga fall genomfördes intervjuer hos 

respektive företag och det tog mellan 25 till 35 minuter för varje intervju. Innan 

intervjutillfället gick författaren igenom de etiska reglerna. Under intervjun användes samma 

intervjumall för samtliga rekryterare. Alla intervjuer spelades in på diktafon och 

transkriberades i efterhand samt anonymiserades för att dölja intervjupersonernas identitet.  

Vid intervjutillfället informerades deltagarna om de fyra etiska kraven (Vetenskapsrådet, 

2002). De fick information om vad intervjun skulle handla om och vilka slags frågor som 

skulle ställas. Författaren gav information om att deltagandet är på eget initiativ och kan 

avbryta om de ville. De informerades även om vad undersökningen skall användas till samt att 

de personuppgifter som sägs kommer att tas bort för att skydda identiteten på deltagarna. 

Avslutningsvis gavs en kort sammanfattning om de fyra kraven samt frågan om de var redo 

att påbörja intervjun. Innan intervjun påbörjades frågade författaren om intervjuerna kunde 

spelas in på en digital inspelningsapparat. 

Dataanalys 
 

Analysen har inspirerats av Grundad teori, där författaren, genom en abduktiv ansats kunnat 

gå tillbaka till materialet för att se om något nytt blir relevant beroende på hur materialet 

tolkas. Metoden för analysen är meningskoncentrering där materialet har tolkas under flera 

steg. Det första steget var att läsa igenom de transkriberade intervjuerna för att kunna markera 

ord och fraser i texten. Dessa ord kodades, delar av texten plockades ut och 

meningskoncentrerades tills essensen visade sig som blev textens nyckelord. Under samma tid 

som meningskoncentreringen pågick jämfördes dessa nyckelord för att ta reda på relationen 

med vilken frågeställning de besvarade. 

 Grundad teori syftar till att utgå från erfarenheter för att bygga upp en teori som utformas 

genom undersökningens gång (Guvå & Hylander, 2003). I denna undersökning användes 

semi-strukturerade intervjuer för att samla in data. Till intervjuerna har en frågestruktur 

utvecklats som har ställts till alla intervjupersoner, för att skapa jämförelsebara data. 

Intervjupersonen har fått berätta fritt inom strukturen för frågorna och har därmed kunnat 

lämna sin bild av rekrytering. Dessa intervjuer ger en bild av hur rekryteringen går tillväga 

hos de företag som har intervjuats. Valet av grundad teori blev på grund av att det alltid gick 

att titta tillbaka på materialet och omvärdera data som togs ur materialet.  

Alla intervjuer transkriberades utifrån de ljudfiler som spelats in vid intervjuerna. Alla 

intervjuer lästes igenom flera gånger och författaren markerade specifika utsagor med 

anknytning till frågeställningar. De utsagor som markerades var delar av materialet på endast 

ett fåtal ord till kortare stycken av en mening. Några exempel av dessa utsagor är 

följande: ”höra hur en person mår”, ”leda till något” eller ”inte varit speciellt bra”. Dessa 

meningar sammanfördes till grupperingar där utsagor mellan intervjupersonerna jämfördes. 

Grupperingar gjordes beroende på vilka ord eller fraser som återkom och vad som skiljde sig 
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mellan svaren på intervjufrågorna. Det var redan i denna fas som antydan på teman framstod 

vilka även var beroende på de frågor författaren hade ställt under intervjun. 

Nästa steg i analysen gjordes när författaren genomsökte materialet efter meningsbärande 

enheter. Dessa hittades i form av längre meningar i den transkriberade texten.  

Ett exempel på en sådan mening är ”Jag blir lite irriterad när man inte presenterar sig och 

sen föredrar att man är positiv i tonen att dom har en agenda”. Dessa meningar från varje 

intervju plockades ut till ett separat dokument och grupperades utefter vilken frågeställning de 

besvarade. Därefter meningskoncentrerades texten för att komma närmare nyckelorden som 

sedan lade grunden för analysens kategorier och teman. Efter meningskoncentreringen 

återstod korta meningar på fåtal ord. Med exemplet på meningen ovan blev 

meningskoncentrationen ”irritation utan presentation – föredrar positiv ton”. Ur dessa 

meningar som kondenserades kunde nyckelorden bildas som följer nedan. 

För att besvara frågeställningarna som nämns under syfte och frågeställning delas 

dataanalysen och resultatets delar in i följande fyra teman. 

 

Tema 1 – Vad förmedlas i ett telefonsamtal? Fraser som anspelar på hur intryck skapas och 

hur rekryteraren bildar sig ett intryck utifrån vad och hur kandidaten säger i samtalet. 

Nyckelorden som används i detta tema är ivriga, ärende, förberedelse, glad, trevlig, röstläge 

och namnpresentation. De första fyra orden förmedlar en aktiv handling där kandidaten 

genom att ha gjort mer eller mindre av dessa saker visar sitt genuina intresse när denne ringen 

en rekryterare. De fyra sista orden anspelar på vilket slags intryck kandidaten ger utifrån hur 

ärendet framförs, detta betyder alltså att skillnaden ligger huruvida kandidaten förmedlar en 

positiv eller negativ inställning genom att ta hänsyn till de relevanta nyckelorden. Det 

gemensamma för temats nyckelord är att de förmedlar en personlighet och en förmåga att 

reflektera om situationen innan och under samtalet, det är således något sakmässigt och 

talmässigt som förmedlas i samtalet.  

 

Tema 2 – Vad ska kandidaten tänka på inför samtalet? De nyckelord som hör till detta 

tema är agenda, förberedelse och kompetens. Intervjupersonerna besvarande frågeställningar 

där de antydde vilka delar en kandidat ska fundera över innan den ringer ett samtal. Det som 

hör samman hos nyckelorden är att det är en process där kandidaten ska titta inåt och fundera 

ut något som sker innan att telefonsamtalet rings.  

 

Tema 3 – Vilka faktorer påverkar rekryteringsprocessen? Aktuella nyckelord för detta 

tema är ovanliga tjänster, bra personer, kompetens och påverkas inte. Dessa ord framträdde i 

materialet då det delvis var beroende på kandidatens prestation i samtalet samt på vilket sätt 

rekryteraren var mottaglig för samtalet i stunden. 

 

Tema 4 – Hur påverkar rekryteraren samtalet? I detta tema finns nyckelorden stress, 

ovanligt, arbetsbelastning, notis, systemet, intervjuer bokad, noterar inte och fokus. Dessa ord 

beskriver olika påverkansfaktorer som rekryteraren kan utsättas för. Spridningen på svaren i 

denna kategori var stor vilket föranleder att några rekryterare mycket sällan får ett 

telefonsamtal medan andra får dessa dagligen. Betydelsen av detta kommer att belysas i 

resultatkapitlet. Något som dock är gemensamt är vilken arbetsbelastning rekryterarna hade. 

Några valde att ta avstånd från att försöka minnas telefonsamtalen, andra gjorde notiser och 

några baserade ihågkommandet beroende på om det var kopplat till en handling. 

Tabell 3 visar en sammanfattning över vilka nyckelord som hör till vilket tema. 

 

Tabell 3. 

En överblick av nyckelord som hör till respektive tema. 
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Nyckelord Tema 

  

Ivriga Tema 1 – Vad förmedlas i ett telefonsamtal 

Ärende  

Förberedelse  

Glad  

Trevlig  

Röstläge  

Namnpresentation  

Agenda Tema 2 – Vad ska kandidaten tänka på inför samtalet 

Förberedelse  

Kompetens  

Ovanliga tjänster Tema 3 – Vilka faktorer påverkar rekryteringsprocessen 

Bra personer  

Kompetens  

Påverkas inte  

Stress Tema 4 – Hur påverkar rekryteraren samtalet 

Ovanligt  

Arbetsbelastning  

Notis  

Systemet  

Intervjuer bokade  

Noterar inte  

Fokus  

Resultat 
 

Dataanalysens indelning baseras på frågeställningarna och således blir inledningen i resultatet 

densamma. Inledning utefter frågeställningen är naturlig då intervjufrågorna präglades av en i 

förhand bestämd indelning. De teman som behandlas i resultatet är ”vad förmedlas i ett 

telefonsamtal”, ”vad ska kandidaten tänka på inför samtalet”, ”vilka faktorer påverkar 

rekryteringsprocessen” och ”hur påverkar rekryteraren samtalet”. 

Vad förmedlas i ett telefonsamtal 
 

I detta avsnitt förklaras hur rekryteraren bildar sin uppfattning av kandidaten genom samtalet, 

vilka intryckt som kan vara av vikt för kandidaten att tänka på innan den ringer ett 

telefonsamtal. De nyckelord som rekryterare fann vara viktiga var ivriga, ärende, glad, trevlig, 

röstläge, förberedelse och namnpresentation  

Det är alltid kandidaten som initierar detta samtal vilket betyder att det är upp till denne att 

starta samtalet i rätt riktning. Det sägs att ett första intryck har stor inverkan, detta måste även 

stämma i ett telefonsamtal. När kandidaten ringer är det första skeendet en presentation av sig 

själv i något avseende. Det är inte alla kandidater som presenterar sig med namn, utan det kan 

vara något alldagligt eller en fråga. Presentationen av sig själv påverkas av det egna röstläget 

och av innehållet du säger, detta är varför inkluderingen av namnet är viktigt.  

”… vissa kan vara glada och positiva och skoja lite så blir man ju själv glad av vissa 

människor” (R1). I detta citat har kandidaten en positiv inställning, denne är på gott humör 

och har ett positivt röstläge ger det ifrån sig goda signaler. Implikationen av detta är att 

rekryteraren får ett positivt intryck via röstläget, det ger utöver detta även en bild av 

kandidatens personlighet. 
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Personlighet är något som togs upp i inledningen, bland annat är människans förmåga att 

uppskatta personlighet i tal en viktig del i detta Funder (1995). Genom att kandidaten pratar 

med sitt röstläge och överför den personliga presentationen, som består av hur den säger saker. 

Kan rekryteraren bilda sig en helhetsbild av kandidaten utifrån vad den hör. Detta är viktigt då 

personlighet kan vara avgörande om kandidaten blir bortvald, om det kan ge fördelar eller om 

det är oviktigt. 

I ett exempel där samtalet ger en fördel; ”Jag pratade med en tjej som lät så himla glad och 

trevlig och var exakt likadan när hon kom in” (R1) medan i ett annat snarare en nackdel att 

kandidaten ringer; ”Man kanske inte bör ringa om man är jättesjuk eller jättetrött eller vad det 

nu kan vara eller om man sitter illa till” R2) samt i tredje är det obetydligt då kandidaten inte 

har väckt några känslor och inte levererat ett unikt samtal ”Det är varken eller intryck, dom 

kan jag notera; trevligt, inte så mycket mera.” (R2). Dessa tre exempel har varit samtal som 

lämnat ett positivt, negativt och obetydligt intryck. Det är därför upp till kandidaten att 

förbereda sig och försöka att lämna ett positivt intryck tillsammans med bra förberedelse. 

De delar som påverkar intrycket av kandidaten har tagits upp i form av nyckelord i 

analysen. Bland annat var det röstläget som alla intervjupersonerna anmärkte på när de skulle 

svara på ett telefonsamtal. Där ett bra röstläge, beroende på rekryterarens uppfattning kan 

göra samtalet till mycket trevligare ”…om en person ringer och låter engagerad, trevlig och 

säker i sitt sätt…då känns det ju bra att prata med den personen.” (R5). Som i exemplet ovan 

gav rätt röstläge redan ett gott intryck och tillsammans med, beroende på vilken tjänst som har 

sökts ”Om vi ska ha en person som ska vara utåtriktad och social i kommunikationen så är det 

såklart att telefonintervjun är avgörande” (R4) även kanske en liten fördel i 

rekryteringsprocessen. Om i detta exempel, kandidaten som ringt haft en positiv och glad 

attityd så skulle det kunna ge en fördel. 

Vad ska kandidaten tänka på inför samtalet 
 

Rekryterarna är ense om att kandidaten främst bör ha ett syfte med sitt samtal, därför 

återkommer nyckelordet förberedelse i detta tema igen. En kandidat bör ha förberett sig på 

vilka frågor de vill ställa vilket ger ett positivt intryck hos rekryteraren. Något som dock 

skiljde sig i hur stor del kandidaten kan påverka rekryteringsprocessen beror på i vilken 

position rekryteraren befinner sig i och vilket slags företag denne jobbar för. Förberedelse är 

att kandidaten som ringer in har i förväg bestämt sig för en agenda som denne sedan har 

förberett frågor utefter. Ett återkommande exempel bland alla intervjupersonerna var att de 

gärna vill varför kandidaten ringer; ”I ett bra samtal presenterar man sig och man är konkret 

med vilken tjänst man har sökt och har en fråga som inte kan utläsa genom annonsen.” (R2). 

Det underlättar nämligen arbetet för rekryteraren om de slipper jobba för att få fram 

kandidatens syfte och anledning; ”Jag tycker ofta att man själv får dra i samtalet litegrann om 

varför man har ringt.” (R4). Det skapar en irritation när kandidaten är mystisk i sitt 

framförande och slutar ofta i att rekryteraren får en övervägande negativ bild av personen på 

grund av denne inte har någon agenda. Något som därför är uppskattad att kandidaten 

presenterar sig vid namn och sitt syfte med samtalet. Det kan då vara att de ringer för att ställa 

en fråga i anknytning till en annons eller för att de helt enkelt vill presentera sig själva. Detta 

visar även att kandidaten har en viss nivå av kompetens. Det finns en skillnad i hur kandidater 

uttrycker sig beroende på vilket slags jobb som de söker. ”Tjänstemannasidan blir det mycket 

mera kompetensbaserat än på kollektivsidan” (R1). Detta betyder dock kandidaten kan 

påverka hur dennes kompetens framförs genom att tänka på förberedelsen och agendan innan 

samtalet. 
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Vilka faktorer påverkar rekryteringsprocessen 
 

Intervjupersonernas åsikter går isär gällande denna frågeställning, nämligen om det 

överhuvudtaget går att påverka rekryteringsprocessen genom ett telefonsamtal. Först ska 

frågan om varför någon skulle vilja ringa ett telefonsamtal besvaras. Det kan vara för någon 

har sagt att ett samtal bör ringas, att det är något som är oklart i annonsen eller att någon fråga 

måste ställas. I grunden måste kandidaten i förväg ha bestämt sig om varför denne vill ringa.  

Med de delade meningarna om det överhuvudtaget går att påverka rekryteringen finns det 

några synpunkter från rekryterare. Först och främst, på grund att de jobbar med olika typer av 

rekrytering är utgångspunkten mot vilken marknad de rekryterar. En del rekryterare jobbar 

specifik mot rekryteringen av kollektivarbetare medan andra jobbar med tjänstemän. Det finns 

en klar skillnad i rekryteringssätt mellan dessa två grupper. De rekryterare som arbetar med 

kollektivarbetare har en större volym av människor som de möter i sitt dagliga arbete. Det kan 

vara att en uppdragsgivare ringer med kort varsel och vill ha in en stor mängd personal till 

nästföljande dag, ”en kund kan ringa in en dag och säga att vi vill ha 10 montörer som är 

startklara imorgon” (R1). Därför blir slutledningen att det kan vara positivt för en bra person 

som söker arbete inom montering, att ringa till rekryterare för att visa upp sig som tillgänglig 

personal.  

De rekryterare som arbetar med rekrytering av tjänstemän upplever ett mycket lägre antal 

av kandidater som ringer, det är mycket specifika tjänster som ska tillsättas, vilket härleder 

nyckelordet ovanliga tjänster. Däremot finns det även högre krav på kandidaterna som 

ansöker om högre tjänster som projektmedarbetare eller chefer, där kompetensen spelar en 

stor roll. ”Har du rätt kompetens så kommer jag att kalla dig även om du inte ringer.” (R2). En 

djupare distinktion bör göras om rekryteraren arbetar inom offentlig eller privat sektor. 

 I de fall rekryteraren jobbar på ett privat bolag finns det större frihet att gå på magkänsla, 

rekryteraren disponerar över sin arbetstid mer fritt och det finns möjligheter, om en kandidat 

låter intressant, att den kan, tack var det samtalet komma på intervju, ”Tycker jag att personen 

verkar bra och inte är bokad på intervju så kan jag spara cvet” (R1). Detta tyder alltså på att 

det kan gynna kandidaten att ringa till en rekryterare då R1 jobbar med rekrytering av 

kollektivanställda. Här har kandidatens samtal lett till att den blir uppskriven och kanske 

hamnar högre upp i listan på potentiella kandidater. Förutsättningen är dock att kandidatens 

kompetenser och kunskaper matchar kravprofilen, ”Jag hörde ganska direkt att han inte hade 

dom kvalifikationerna som vi krävde…jag hörde att det här var en person som vi inte kommer 

att gå vidare med.” (R5). Såklart finns det även undantag från dessa, till exempel ”Man 

försöker ju fånga upp om det är en intressant profil och hör man redan i telefon så kan man 

boka in den på intervju direkt.”(R4). Alltså beroende på hur du har förberett tid, vilket 

kunskaper du har i relation till kravprofilen och hur du beter dig i telefonen så kan det ge en 

fördel, kanske inte till den aktuella tjänsten som du har sökt med det finns eventuellt andra 

tjänster som kan komma att annonseras i framtiden. 

Vi fortsätter in på de offentliga bolagen. I dessa fall påverkas rekryteringen enligt 

nyckelordet påverkas inte. ”Jag skriver aldrig upp personerna som ringer. Vi jobbar ju väldigt 

hårt för att inte gå på känslor.” (R5) samt ”När vi satt med hennes cv så uppfyllde hon inte 

kravprofilen så då tog vi inte med henne” (R6). Här ger exemplet ett absolut nej, på grund av 

företagets policy så ska det inte kunna påverka något. ”har man kommit så långt att man 

kommer till intervju och om jag har ett minne av den här personens samtal som är positivt så 

har jag kanske en mer positiv förväntan på personen när den väl kommer till intervjun.” (R6), 

med detta menas att det inte spelar någon roll om du ringer eller inte, då du redan har de 

kompetenser som krävs för att få komma på intervju och då kan det skapa större förväntan på 

ditt uppträdande om du redan innan ringt rekryteraren. 
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Hur påverkar rekryteraren samtalet 
 

De kognitiva aspekterna är hur rekryterare minns och erinrar sig av specifika samtal. Det 

avgörande för hur många samtal rekryteraren minns är beroende på antal telefonsamtal den tar 

emot samt hur stor arbetsbelastning den har vid tillfället som den tar emot samtalet. Med 

nyckelord som arbetsbelastning, notis och stress kan rekryterarens förmåga att minnas 

enskilda samtal påverkas. 

Främst är relationen mellan antal samtal och stress mest framträdande. Antalet samtal som 

rekryteraren tar emot ökar även stressen vilket i sin tur ökar arbetsbelastningen. Detta är dock 

inget problem i sig då rekryteraren kan välja att be kandidaten återkomma eller helt enkelt 

koppla ur sig för att inte kunna ta emot samtal, ”Man är på väg någonstans så kan man ju be 

kandidaten ringa senare.” (R4) eller ”Jag kopplar ur mig eftersom att jag sitter upptagen.” 

(R1). I detta fall kan kandidaten återkomma senare och göra ett nytt försök till att skapa ett 

intryck. 

Nyckelordet notis handlar om rekryterarens möjlighet att göra en anteckning antingen på 

papper eller i ett system för att kunna påminnas om samtalet. Det kan vara att en kandidat 

ringer och gör ett gott intryck via telefon, då kan rekryteraren ta fram profilen, göra en notis 

för att senare kunna återkomma. ”brukar jag gå in i systemet och kolla vem personen var”. 

(Rekryterare 1), här är det alltså ofta att systemet som används för att hjälpa minnet då alla 

rekryterare även jobbar med andra kontakter blir notisen ett sätt att underlätta erinringen av 

telefonsamtal. Minnestekniker som rekryterare även finns tillgängliga är när en kandidat har 

en intervju bokad. Det blir enklare att minnas något om en handling är associerad till 

händelsen. 

Hur väl de sedan stannar i minnet beror mycket på vad för slags samtal som kandidaten har 

levererat, ”De som sticker ut och är glada och låter intresserade har påverkan på mig, eller om 

de har varit otrevliga eller aggressiva, dem kommer man ju ihåg.” (R1). Detta leder till att 

kravet för att en kandidat ska bli ihågkommen är relativt höga. De som inte levererar ett unikt 

samtal glöms ofta bort och skapar inget intresse hos rekryteraren. Några rekryterare, de som 

jobbar med rekrytering av tjänstemän upplever att det är ovanligt att de får telefonsamtal, 

vilket kan leda till att de bättre minns de som ringer. 

Förutom de nyckelorden som kan ha något inflytande var intervjupersonerna överens om 

att kandidaterna ska bemötas med en professionell attityd, att rekryteraren har fokus på 

samtalet och att målet ska vara att de känner sig rättvist behandlade efter samtalet. Därför kan 

det vara några rekryterare som helt enkelt inte noterar de personer som ringer, något vanligt 

förekommande inom rekrytering hos offentlig verksamhet där de inte får ta hänsyn till 

telefonsamtalet. 

Diskussion 
 

Med analysen och resultatet har författaren belyst rekryterarens subjektiva åsikter om 

telefonsamtalet och vilka resultat som kan ses av det data som presenterats. Resultatet visade 

flera delar i telefonsamtalet där en kandidat kan göra något för att öka sina chanser till att 

komma på intervju, då detta oftast är avsikten med samtalet från kandidatens sida. Dessa delar 

framkom genom att intervjupersonerna gav sin uppfattning om vilken betydelse ett 

telefonsamtal har för dem samt i vilka situationer som ett telefonsamtal kunde vara positivt 

och varför samtalet kunde påverka rekryteringsprocessen.  

Resultatet av dataanalysen har lyft fram några viktiga faktorer om vad som påverkar 

intryck och rekryteringsprocessen. Några av dessa är förberedelse, agendan och röstläge. 

Genom förberedelse förmedlas att kandidaten har tänkt igenom sin situation, att denne är 
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strukturerad. Fyra av sex rekryterare upplevde att en kandidat som var förbered gav ett bättre 

intryck via hur den berättade om sina kunskaper och erfarenheter. Förberedelse visar även på 

en högre samvetsgrannhet, vilket enligt forskning av Behling (1998) visat ha en god effekt på 

arbetsprestation. Forskning inom området om rekryteringssamtal via telefon av Dipboye 

(1982) menar att om kandidaten gör ett bra intryck redan vid telefonsamtalet så kan det 

förbättra chanserna att kandidaten kan komma vidare till intervjun. 

När kandidaten är uppriktig med sitt syfte och har en agenda blir samtalet enklare att förstå 

då båda parterna vet vad som gäller. Sex av sex rekryterare föredrog att kandidaten i början på 

samtalet berättade sitt syfte. Vill kandidaten introducera sig så blir det väldigt uppenbart och 

det finns inga frågetecken om denne upplyser rekryteraren om detta i början. Sist har röstläget 

även stor betydelse, hur kandidaten låter via telefon, om det låter som en glad person ger 

bättre förutsättningar om personen låter nedstämd. Fyra av sex rekryterare påpekade att de 

mer gärna pratar med en positiv person än någon som låter irriterad och arg. Detta är varför 

det är viktigt att kandidaten har självinsikt i hur denne låter per telefon. Det kan vara av fördel 

att öva ett samtal med någon som kan ge feedback och på så sätt lära sig vad som låter positivt 

och negativt.  

Det är alltså till stor del kandidatens möjligheter att leverera ett positivt samtal genom att 

tänka på dessa faktorer. Dessa faktorer bildar det som författaren kallar för den personliga 

presentationen, en god presentation ger goda möjligheter till påverkan. Ju mer förberedelse, 

ett uppenbart syfte och insikt vad gäller ett bra röstläge kan påverka mer än motsatsen. 

Andra faktorer som har direkt större inverkan på detta samtal är kandidatens kompetenser, 

dessa bildar en informationspresentation. På vilket sätt kandidaten lägger fram sina kunskaper 

och kompetenser har även betydelse då han/hon kan belysa särskilda kompetenser som är 

viktigare för den specifika tjänsten. I en undersökning av Carless (2005) visar resultatet att de 

kandidater som har rätt kompetens och erfarenheter även i större grad kommer att acceptera 

arbetserbjudandet om de får möjlighet. Något som däremot talar emot accepterandet av 

arbetspositionen är hur lön och arbetsförhållandet överensstämmer med de krav som 

kandidaten ställer på företaget. Det har visat sig i studien av Chapman, Uggerslev, Carroll, 

Piasentin och Jones (2005) att faktorer som lön, förmåner och utvecklingsmöjligheter kunde 

vara en anledning till att kandidater tackar nej även om de blir erbjudna en position. 

Det är dock rekryteraren som måste övertygas. I inledningen har människans kognitiva 

funktioner belysts, hur rekryteraren kommer ihåg personen som ringt, vilken betydelse 

personligheten har och hur den tolkas av rekryterare. Denna forskning har varit relevant då 

författaren har försökt förklara hur rekryteraren gör när den tolkar intrycket från kandidaten 

utan att värdera rekryterarens preferenser. Alla människor är duktiga på att tolka 

personligheter, men rekryterare har detta till sin vardag. För att i deras perspektiv ses som en 

bra kandidat krävs det att kandidaten ser på sig själv utifrån och försöker forma sitt beteende 

efter vad som eftersträvas från rekryteraren. Det är nämligen en sak om kandidaten levererar 

ett bra samtal, rekryteraren en kravprofil att följa, så kan det inte påverka något i alla fall. Om 

kandidatens personliga presentation är bra, krävs det även att informationspresentationen 

lever upp till kravprofilen. Det kan vara att kandidaten inte fyller upp till kraven för tjänsten 

vilket kan betyda att denne faller på grund av dålig erfarenhet. Det skadar aldrig att pröva 

ringa ett telefonsamtal, men det är till att föredra om du tänker på dessa nyckelord och 

kategorier innan du lyfter på luren. 

Hypotesen som ställdes har bekräftats genom att rekryterare som jobbar hos privata bolag 

kan använda ett telefonsamtal från en kandidat som underlag för att kalla dem till intervjuer. 

Hos kommunala företag finns denna möjlighet inte och därför har ett telefonsamtal inte en 

likadan effekt, anledningen till detta är att de av rutinmässiga skäl inte får ta hänsyn till 

sådana samtal ur arbetssynpunkt. Det ska dock inte hindra kandidater från att ringa och 

presentera sig även när de ska ställa en relevant fråga.  
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Validitet och reliabilitet 
 

Detta resultat är baserat på intervjuer av sex rekryterare. De har gett sin subjektiva upplevelse 

av ett eller flera telefonsamtal. Intervjupersoners svar har analyserats med samma metod och 

alla intervjupersoner har svarat på samma frågor. Av mänskliga faktorn har alla rekryterare 

inte kunnat minnas ett specifikt samtal som genomförts inom en rimlig tid utan en av 

intervjupersonerna har spekulerat kring hur ett samtal skulle påverka rekryteringsprocessen. 

Det resultat som presenterats i studien ger en bild av rekryterarnas åsikt, alla har kunnat ge 

sin bild av vad samtalet har för betydelse för dem i semistrukturerade intervjuer. Vad gäller 

analysen, alla intervjupersoner har bidragit genom att de innehöll nyckelorden som skapade 

kategorierna. Även deltagaren som inte kunnat minnas ett samtal har kunnat spekulera kring 

ett telefonsamtal då det ingår i hennes jobb att även ringa till kandidater och har därför delvis 

gett sin uppfattning baserat på dessa samtal. 

Dataanalysen av materialet har gjorts på likadant sätt för alla intervjuer. I alla intervjuer 

har meningsbärande enheter hittats och kodats till nyckelord. Valet att inte använda exempel 

från alla rekryterare i resultatet är endast då de exempel som har återgivits har gett en bättre 

bild av sammanhanget. 

För att ge en sanningsenlig bild av situationen skulle denna uppsats kunna kombineras med 

studier av vilka förväntningar en arbetssökande har på ett telefonsamtal till en rekryterare. 

Avsikten att intervjua rekryterare har varit medvetet val då dessa är färre och innehar en 

legitim erfarenhet av detta samtal. Det kan nämligen finnas signifikanta skillnader i vilka 

förväntningar en kandidat har på samtalet och hur sedan detta samtal uppfattas. Det kan vara 

så att rekryteraren väldigt snabbt bestämmer sig för att sluta lyssna på den potentiella 

kandidaten på grund av olika anledningar, som till exempel att den gjort en dålig introduktion. 

Att intervjua rekryterare är därför medvetet, dock bör det tydliggöras att djupare intervjuer 

kan kunna göras då ämnet rekrytering innehåller mycket mer än endast ett telefonsamtal. 

De rekryterare som intervjuats var alla kvinnor, något som inte var ett medvetet val utan 

något som beror på slumpen och kan bero på en ojämn könsfördelning. Det finns statistik 

enligt Statistiska centralbyrån att kvinnor med en beteendevetenskaplig utbildning är 

överrepresenterade i yrken som personaltjänstemän och administrativa assistenter, något som 

är en yrkesgrupp som liknar rekryteraryrket. En svaghet är därför att undersökningen endast 

baserar sig på upplevelsen hos kvinnliga rekryterare och ej tar hänsyn till männens åsikter. 

Däremot, om kvinnan är överrepresenterad i rekryteraryrket, betyder det att uppsatsen resultat 

skulle kunna generaliseras på yrkesgruppen då den är representativ för just detta geografiska 

område. Men, vidare forskning bör bedrivas för att täcka en större del av de rekryterare som 

finns i Sverige. 

En annan svaghet med denna undersökning är att uppsatsens arbete har pågått under en 

längre tid än planerat, vilket har gett författaren möjlighet att vid fler tillfällen än behövligt 

reflektera över materialet och den data som materialet lett till. Detta medför att författaren 

bildat sig naturliga uppfattningar över vad ämnet handlar om, något som kan ha påverkat 

analysen och resultatet. Det är på grund av denna omedvetna påverkan som författaren lämnar 

utrymme till ytterligare följande studier som går djupare in på ämnet och rättar eventuella 

felaktigheter som medföljer denna studie. 

Framtida forskning 
 

Den här uppsatsen ger en inblick på hur ett telefonsamtal till en rekryterare har för betydelse. 

Då uppsatsen baseras på rekryterarens upplevelse blir resultatet från deras perspektiv och på 

grund av detta är kandidatens faktiska avsikter med samtalet okänt. Med anledning av denna 
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ovisshet skulle en framtida undersökning kunna undersöka vilka förväntningar kandidaten har 

på samtalet. Detta skulle ställas i relation till hur väl de stämmer överens med rekryterarens 

perspektiv på vad ett bra samtal är och vad det skulle leda till, om det utförs på ett korrekt sätt. 

Vidare skulle i framtida studier relationen mellan hur samtalen ser ut mellan 

kollektivanställda och tjänstemän undersökas. I undersökningen har denna faktor delvis inte 

belysts då 5 av 6 rekryterare i störst grad endast jobbade med rekrytering av tjänstemän. Den 

rekryteraren som jobbade med rekrytering av kollektivarbetare jobbade nämligen även med 

tjänstemän vilket påverkade intervjuerna genom att den deltagaren fick fokusera på samtal 

från tjänstemän. Relationen mellan privata och kommunala rekryteringsbolag är även något 

som bör undersökas. Kan det även skilja sig markant inom privata företag eller är det endast 

en företeelse att de inte får ge fördel till någon som gjort ett samtal på grund av kommunala 

bolags offentlighet. 

För framtida forskning rekommenderas att fler rekryterare intervjuas samt att göra en 

studie över tid där samtal mellan kandidater och rekryterare spelas in. Syftet och resultatet av 

en sådan studie skulle vara att kartlägga de olika typer av samtal, då rekryterare inte alltid har 

kvar minnet av många samtal i detalj. Samt att de kanske endast minns en specifik typ av 

samtal som ligger på ena eller andra sidan av skalan, nämligen överväldigande positiva eller 

negativa samtal. En gedigen forskning om detta skulle skapa klarhet och eventuellt underlätta 

för kandidater och rekryterare när de hamnar i en situation där en kandidat ringer ett samtal 

till en rekryterare. 
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