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Abstrakt 
Artificiell Intelligens (AI) är idag mycket omtalat. Det finns flera olika användningsområden 
för AI, det kan vara bild-, ljud- och ansiktsigenkänning, personliga personalassistenter, robotik 
med mera. AI har på senare tid även börjat implementeras inom HR-arbetet och har påverkat 
den traditionella rekryteringsprocessen. Rekryteringsarbetet upplevs idag som problematiskt, 
72% av näringslivet uppger att de har svårt att hitta rätt arbetskraft. Arbetsgivare uppger även 
att det administrativa arbetet är mycket tidskrävande. Det finns även en problematik gällande 
rationalitet och etik, då beslutsfattandet ofta påverkas av mänsklig bias. Vår studie visar att 
implementeringen av AI kan resultera i minskade kostnader samtidigt som det sker 
tidsbesparingar hos personalen. Det finns även mer tid för att utveckla personliga relationer 
med de nyanställda. En av intervjuerna visar att implementeringen av AI inom rekrytering kan 
bespara rekryterare 10 timmar i veckan. Studien visar även att det är vanligt att tro att 
rekryteringen blir mer rättvis och etiskt korrekt vid implementering av AI, dock finns det 
forskare som menar att detta är en stor utmaning. Syftet med denna rapport är att på ett 
kvalitativt sätt undersöka hur svenska företag använder sig utav AI i sin rekryteringsprocess 
samt om AI kan förändra arbetet inom rekryteringsprocessen beträffande rationalitet och etik. 
Informationssökningen kommer att ske genom tidigare forskning samt intervjuer för att kunna 
besvara forskningsfrågorna. 
 
Nyckelord: Artificiell Intelligens, Rekryteringsprocesser, HR, Bias, Rationalitet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract  
Artificial intelligence (AI) is today widely spoken about. There are several different uses for it. 
AI can be image-, sound- and face recognition, personal staff assistants, robotics and more. AI 
has recently become implemented within the HR work and has come to influence the traditional 
recruitment process. The recruitment work is today perceived as problematic, 72% of the 
business sector report that they find it difficult to find the right workforce. Employers also state 
that the administrative work is very time-consuming. There is also a problem concerning 
rationality and ethics, since decision-making is often affected by human bias. Our study shows 
that the implementation of AI can result in reduced costs while saving time for staff. There is 
also more time to develop personal relationships with the new employees. One of the interviews 
shows that the implementation of AI in recruitment can save recruiters 10 hours a week. Our 
study shows that the implementation of AI can result in reduced costs while saving time for 
staff. There is also more time to develop personal relationships with the new employees. The 
study also shows that it is common to believe that the recruitment becomes more fair and 
ethically correct when implementing AI. However, there are researchers who believe that this 
is a great challenge. This qualitative study aims to examine how Swedish companies use AI in 
their recruitment process and whether AI can change the work within the recruitment process 
regarding rationality and ethics. The information used was conducted through previous 
research as well as interviews in order to answer the research questions. 
 
Keywords: Artificial Intelligence, Recruitmentprocess, HR, Bias, Rationality  
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1 Inledning 
1.1 Introduktion 
Rekryteringsarbetet upplevs idag som problematiskt. Att rekrytera personer som besitter den 
bästa kompetensen och hantera mångfalden i arbetskraften beskriver Upadhyay och 
Khandelwal (2018) som en utmaning. En av våra informanter tar upp problematiken med att 
hitta rätt kandidat till en specifik tjänst. I dagsläget uppger 72% av näringslivet att de har svårt 
att hitta rätt arbetskraft, vilket hindrar företag från att expandera (Svenskt Näringsliv, 2018). 
De rådande rekryteringssvårigheterna innebär både ökad arbetsbörda samt ökade kostnader för 
företag (Eklöf & Hallén, 2018). Westerberg (2019) skriver att man inte längre talar om 
kompetensbrist utan att man nu istället talar om kompetenskris. Det innebär att det råder en 
rekordhög brist av rätt kompetens. Detta är något som beräknas kosta näringslivet 34 miljarder 
kronor per år i utebliven tillväxt. En av personerna vi intervjuade uppger att deras företag i 
dagsläget är tvungna att tacka nej till uppdrag från kunder då de inte har kompetensen som 
krävs för att kunna utföra de efterfrågade kunduppdragen. En annan av informanterna nämner 
att det i dagsläget är nödvändigt att som rekryterare själv aktivt söka efter potentiella 
kandidater, detta då det inte kommer in tillräckligt många ansökningar via en jobbannons. Detta 
har lett till att sökandet, även kallat search efter potentiella kandidater har blivit en stor och 
tidskrävande del av rekryteringsprocessen.  
 
Även forskarna Münstermann, Eckhardt och Weitzel (2010) hävdar att rekryteringsprocessen 
är den mest tidskrävande och kostsamma processen bland alla HR-processer. Om ett fel uppstår 
i processen kan en stor kostnad uppstå. Lindelöw (2008) hävdar att en felrekrytering kan 
innebära stora konsekvenser för organisationen. En internationell undersökning utförd 2005 
visade att svenska företag förlorar ungefär 0,6 procent av BNP till följd av felrekryteringar. Det 
finns inga exakta siffror på vad en felrekrytering kostar en verksamhet men beloppen 
uppskattas uppgå till miljonbelopp. I vissa fall kan felrekryteringar även innebära att en person 
är destruktiv för företaget. Riskerna med felrekryteringar visar att det är viktigt med rätt 
rekrytering för att främja organisationens framtid (Lindelöw, 2008). Bolander (2002) tar upp 
problematiken rekryterare upplever när de ska välja slutgiltliga kandidater. Hon nämner att den 
data som finns kring kandidaten ofta upplevs som otillräcklig samt svårtolkad. Teoretiskt har 
rekryteringsprocesser studerats dels utifrån rationella och dels utifrån sociala och kulturella 
perspektiv. Forskning utifrån ett rationellt perspektiv har dominerat och kan exemplifieras med 
normativ forskning om hur processen kan förbättras och bli mer rationell och rättvis genom 
användning av olika typer av verktyg. Mot denna syn på rekrytering som en rationell 
beslutsprocess, kan ställas forskning som beskriver rekrytering som en social och kulturell 
process (Bolander, 2002: Bolander & Sandberg, 2013). 
 
Lindelöw (2008) uppger att det är av stor vikt att ha rätt metoder samt hjälpverktyg för att 
rekrytera rätt person. Hmoud och Lazslo (2019) hävdar att AI erbjuder lovande lösningar för 
rekryterare och har under de senaste två decennierna börjat implementeras i 
rekryteringsarbetet. Zheng (2017) skriver att i dagsläget kan digital teknik helt eller delvis 
utföra uppgifter som tidigare var mycket tidskrävande, vilket frigör tid hos anställda inom HR, 
vilka istället kan lägga ner denna tid på andra arbetsuppgifter. Eklöf och Hallén (2018) menar 
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att mycket av det tidigare traditionella arbetet som tidigare utfördes av människor, idag kan 
utföras av digital teknik och däribland AI. Effekter som detta medför snabbare arbetsflöden, 
mer tillförlitliga processer och mindre påverkan av rekryterares fördomar och snedvridningar. 
 
Hmoud och Lazslo (2019) tar upp att användning av AI kan innebära utmaningar då bias kan 
förekomma i systemet. I rekrytering sker bias när en individ eller grupp blir behandlade 
gynnsamt eller ofördelaktigt baserat på deras egenskaper som ålder, etnicitet, färg, religion och 
utbildningsbakgrund. Nyhetsorganisation Reuters (2018) skriver om företaget Amazon som 
utformade ett AI rekryteringsverktyg som visade sig ha fördomar gentemot kvinnor. Biasen 
var i det här fallet den tekniska domänens mansdominerade arbetsmiljö. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
I dagsläget finns det en hel del forskning om hur AI påverkar samhället. Vi anser att det finns 
brist på forskning gällande hur AI specifikt påverkar olika processer och delar i 
rekryteringsarbetet. Men även om implementeringen av AI gör rekryteringsprocessen samt 
beslutsfattandet mer rationellt. Vårt syfte och mål är således att ta reda på hur svenska företag 
använder sig utav AI i sin rekryteringsprocess samt om AI kan förändra arbetet inom 
rekryteringsprocessen beträffande rationalitet och etik. Rekryteringsprocessen kommer att ses 
utifrån en psykometrisk samt social ansats. Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskap 
om hur AI påverkar rekryteringsprocessen. Detta gör vi genom att arbeta med följande frågor: 

- Hur använder svenska företag AI inom de olika stegen i rekryteringsprocessen  
och vilka potentiella möjligheter finns det? 

- Hur kan användningen av AI förändra arbetet inom rekryteringsprocessen beträffande 
rationalitet och etik? 

 
1.3 Bakgrund 
Det har gått flera decennier sedan Alan Turing publicerade Computing Machinery and 
Intelligence där han ställer frågan “kan maskiner tänka?”(Oxford University Press, Oxford, 
1950). Turing lade grunden för det som idag kallas för Turingtestet. Enligt detta test anses ett 
system vara intelligent om det inte är möjligt att avgöra vem som är en dator respektive 
människa i en konversation mellan en dator och en människa (Nationalencyklopedin, 2019). 
Turings rapport och matematiska beräkningsmässiga insikter ledde till att han fick ett 
tillkännagivande som “fadern av artificiell intelligens” (Luger & Chakrabarti, 2017).  
 
I dagsläget är AI fortfarande ett aktuellt ämne som man diskuterar kring. Syftet med AI är att 
efterlikna hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap och 
förstå naturligt språk (Nationalencyklopedin, 2019). AI kan definieras som “maskinens 
förmåga att imitera intelligent mänskligt beteende” eller “en gren av datavetenskap som 
hanterar simuleringen av intelligent beteende i datorer” (Merriam Webster, 2019).  
 
Begreppen Artificiell intelligens (AI) och automatisering används ofta omväxlande. Det finns 
stora skillnader i förhållande till komplexitetsnivå för både systemen. Automatisering gör att 
en hård- och mjukvara kan göra saker automatiskt, utan det mänskliga ingripandet. AI är en 
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vetenskap och teknik för att göra maskiner intelligenta. AI handlar alltså om att försöka göra 
så att maskiner efterliknar mänskligt beteende och intelligens. Automatiseringen som vi känner 
till idag utvecklades mellan den första och tredje industriella revolutionen. Det är allt från 
produktion med automatiska test- och styrsystem, mekaniskt arbete, driftutrustning och datorer. 
Automatisering som vi har runt oss är bundna av explicit programmering och regler. AI är 
istället utformad föra att efterlikna det mänskliga tänkandet (Hankiewicz, 2018).  
 
Iafrate (2018) skriver att AI är en av de mest lovande lösningarna för utnyttjandet av “Big 
Data”. Det finns ett flertal användningsområden för AI, t.ex. robotik, hemautomatisering, hälsa, 
personliga personalassistenter, expertis, bild-, ljud- och ansiktsigenkänning. Alla dessa system 
kommer att vara självlärande och kunskaperna som dessa system har kommer att växa med 
tiden och göra att de kommer att kunna utbyta kunskap mellan varandra.  
 
När det gäller rekrytering skriver Lindelöw (2008) att det är av stor vikt att rekrytera rätt person 
till rätt tjänst för att bidra till organisationens framgång. Detta då människan är organisationens 
främsta konkurrensfördel. För att detta ska ske måste organisationen ha förmågan att attrahera 
rätt medarbetare, behålla samt utveckla dessa. Hmoud och Laszlo (2019) hävdar att syftet med 
rekryteringsprocessen är att rekrytera den mest adekvata personen till organisationen till en så 
låg kostnad som möjligt. Bolander (2002) skriver att det inte finns någon universell utformning 
av hur rekryteringsprocessen ser ut, utan att den varierar mellan olika organisationer. Lindelöw 
(2008) tar upp att vanliga steg en rekryteringsprocess ofta innehåller är förberedelser inför 
rekrytering, urval samt fortlöpande utveckling. För organisationer som inte lyckas rekrytera 
rätt person kan de innebära att de inte kan producera det som efterfrågas vilket i sin tur leder 
till att organisationen inte når sina mål, blir ineffektiv och får höga kostnader. En felrekrytering 
kan därför vara ett problem för verksamheten, då stora kostnader kan uppstå och verka direkt 
destruktiv gentemot organisationen. Det är därför av stor vikt för organisationer att ha rätt 
metoder samt hjälpverktyg för att göra rekryteringarna mer träffsäkra (Lindelöw, 2008). 
Upadhyay och Khandelwal (2018) lyfter fram att rekryteringsprocessen behöver effektiviseras 
då mycket är manuellt, tidskrävande och kostsamt. Vidare fortsätter Upadhyay och Khandelwal 
(2018) med att AI inom rekryteringsbranschen kan skapa värde och medföra fördelar för 
organisationer. 
 
Implementeringen av AI inom rekryteringsprocessen är intressant att studera då de kan bidra 
till att effektivisera rekryteringsprocessen. Det finns även en del utmaningar med 
implementering av AI som är intressanta att studera. Vi kommer därför studera hur svenska 
företag använder sig utav AI i sin rekryteringsprocess och om AI kan göra 
rekryteringsprocessen samt beslutsfattandet mer rationellt och rättvist. 
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2 Begrepp och definitioner 
2.1 Employer Branding  
Employer Branding är organisationens varumärke och handlar om hur man förmedlar till 
potentiella kandidater hur bra arbetsgivare man är (Eklöf & Hallén, 2018). Det handlar således 
om hur organisationen uppfattas av nuvarande, tidigare och av potentiella medarbetare. Detta 
är något som löper med under hela rekryteringsprocessen och är en förutsättning för att kunna 
attrahera de bästa kandidaterna (Andersson et al., 2016). Employer Branding skapas oavsett 
om organisationen arbetar med att utveckla detta eller inte (Eklöf & Hallén, 2018). Tanwar och 
Prasad (2016) menar att Employer Branding är en strategi för att attrahera samt behålla 
arbetskraft. De menar även att ett starkt Employer Branding ger bättre affärsresultat, i form av 
ökad lojalitet från medarbetare vilket bidrar till ökad produktivitet. Employer Branding 
strategin har två processer, vilka är den externa samt den interna marknadsföringen. Den 
externa marknadsföringen handlar om att attrahera talangfull arbetskraft. Den interna 
marknadsföringen handlar om att motivera och behålla den befintliga arbetskraften, som i sin 
tur kan agera som förespråkare för organisationens Employer Brand.  
 
2.2 Artificiell Intelligens 
Begreppet Artificiell Intelligens myntades år 1956. Det finns flera definitioner på vad AI 
egentligen är (Russel & Norvig). En av definitionerna är “ maskinens förmåga att imitera 
intelligent mänskligt beteende” (Merriam Webster, 2019). Syftet med AI är att efterlikna 
hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap och förstå 
naturligt språk (Nationalencyklopedin, 2019). Uppgifter AI kan utföra är exempelvis 
mönsterigenkänning, bildanalys och talförståelse (IT-ord, 2019). AI kan delas upp i två 
kategorier, vilka är generell AI och smal AI. Generell AI anses ofta likna en robot och utföra 
människoliknande sysslor såsom att laga mat. Smal AI är utformat för att utföra mer begränsade 
och enklare sysslor. De befintliga begränsningarna med AI är bias, integritet och säkerhet samt 
bristen på transparens (Topol, 2019). Transparens är en av de egenskaperna som bidrar till 
enklare tolkning. När det gäller algoritmer är bristen på transparens kopplat till problem som 
orättvisor och diskriminering (Došilović, Brčić & Hlupić, 2018).  
 
2.3 Maskininlärning 
Chen och You (2017) skriver att maskininlärning definieras som “datorns förmåga att lära utan 
att bli explicit programmerad”. Maskininlärning syftar till att utveckla tekniker för att lära 
datorn utföra en viss uppgift, både tekniken och algoritmerna i maskininlärning kan variera 
(Marinho, Arruda, Wanderley & Lins). Algoritmerna inom maskininlärning lär sig av och 
tränas upp av data. Denna data kan antingen vara befintlig data eller strömmande data, det vill 
säga data som kommer in efterhand (Danielsson, 2017).  
 
2.4 Data Mining 
Data mining (datautvinning) är sökning och extraktion av meningsfulla samband i stora 
mängder data (Nationalencyklopedin, 2019).  
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2.5 Big data  
Big data består av olika typer av digitalt lagrad information vilket kräver speciella metoder för 
att kunna hanteras. Big data är alltså stora mängder data där utmaningen ligger i inhämtning, 
lagring, delning, överföring analys och presentation. Genom att utnyttja olika sorters 
programvaror som körs parallellt på hundratals till tusentals servrar kan man lösa utmaningen 
(Nationalencyklopedin, 2019).  
 
2.6 BIAS 
Bias är handlingar som stödjer eller motsätter sig en viss person eller sak på ett orättvist sätt, 
på grund av att personliga åsikter påverkar beslutet (Cambridge Dictionary, 2019). Bias är 
något som kan lägga sig i och påverka beslutsprocessen. Bias anses ofta vara någonting negativt 
men behöver inte nödvändigtvis vara detta. Bias kan uttrycka sig i form av fördomar och 
antaganden om andra personer men det kan även vara mer systematiskt och utbrett. Bias kan 
vara någonting som vi människor inte är aktivt medvetna om och kallas då för “implicit bias”. 
Den implicita biasen påverkar både människors vardagliga liv men även professionella 
beslutsprocesser på arbetsplatsen (Howard och Borenstein, 2017). Vidare skriver Howard och 
Borenstein (2017) att bias är något som är svårt att bli av med då det är något som startar 
mycket tidigt och utvecklas samt blir starkare under personens livstid. Biasen kan även ha 
utvecklats som en skyddsmekanism. Howard och Borenstein (2017) tar upp att AI algoritmer 
ofta skapas genom att analysera stora datamängder som finns online. Algoritmerna hittar 
mönster i datamängden som speglar människor implicita biases och dessa implementeras sedan 
i algoritmen. Vidare fortsätter författarna med att det inte nödvändigtvis är den som kodar 
algoritmerna som kodar in bias i produkten, utan att bias ändå finner sin väg in genom den data 
den tränas upp med.  
 
2.7 GDPR 
Dataskyddsförordningen eller GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation 
som började tillämpas i maj 2018. Förordningen är omfattande och handlar om stora 
förändringar gällande behandling av personuppgifter. Till följd av den tekniska utvecklingen 
är behovet av skydd för personuppgifter större idag än vad det har varit tidigare. Syftet med 
GDPR är att personer ska ha en bättre kontroll över sina personuppgifter. Behandling av 
personuppgifter måste därför ha en laglig grund, samtycke från personen är ett exempel på en 
sådan grund (Nationalencyklopedin, 2019).  
 

3 Teoretisk referensram 
3.1 Rekryteringsprocessen 
Det finns en del olika teorier kring hur rekryteringsprocessen ser ut och den exakta 
utformningen varier något (Bolander, 2002). Vi har valt att utgå utifrån rekryteringsprocessen 
som Bolander (2002) beskriver i sin avhandling. Vi har även tagit upp rekryteringsprocessen 
enligt Andersson et al., (2016) för att demonstrera ett alternativt sätt på hur 
rekryteringsprocessen kan se ut. Rekryteringsprocessen som Andersson et al., (2016) tar upp 
innehåller 7 steg som presenteras här nedan. Förutom dessa sju steg ingår även Employer 
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Branding och Administration. Rekryteringsprocessen Bolander (2002) tar upp innehåller 10 
steg.   
 
3.1.1 Rekryteringsprocess av Andersson et al.  
Andersson et al. (2016) skriver att det första steget är Förarbete. Under detta steg analyseras 
det vilka kompetensbehov organisationen har för att sedan ta fram en kravprofil. Under detta 
steg tas det även beslut om vilka urvalsmetoder som ska användas och hur dessa ska bedömas. 
Andra steget är sökprocess, under detta steg tas det beslut om lämpliga sökvägar för att hitta 
kandidater, även om rekryteringen ska utföras internt eller om extern hjälp ska användas. Det 
tredje steget är Information till de sökande och här handlar det om att informera kandidater om 
organisationen och tjänsten. Andersson skriver att detta kan ske på exempelvis organisationens 
webbsida eller genom personliga möten med kandidaterna. Fjärde steget är Insamling av data 
och bedömning. Detta steg handlar om att samla in data samt göra en bedömning av 
kandidaterna. Detta görs med de urvalsmetoderna som tidigare har valts och kan exempelvis 
vara CV-granskning, intervjuer, bakgrundskontroller och referenser. Med dessa 
urvalsmetoderna kan en jämförelse göras med kravprofilen som tagits fram under tidigare steg 
i processen. Under femte steget Beslut, handlar det om att med hjälp av underlag som tagits 
fram göra en bedömning om vem som ska erbjudas en anställning. Under det sjätte steget, 
vilket är Introduktion, får den nyanställde en introduktion för att få en bra start i organisationen. 
Det sjunde steget är Uppföljning, här görs det en uppföljning både av rekryteringsprocessen 
och av den nyanställde (Andersson et al., 2016). 
 
3.1.2 En rekryteringsprocess enligt Psykometriska ansatsen 
Bolander (2002) skriver att det första steget i rekryteringsprocessen enligt Englund är 
Fastställa behovet, här ska det säkerställas att det verkligen behövs rekrytera någon. Andra 
steget är Kravanalys/specifikation, här tas det fram krav som ställs på de sökande. Det tredje 
steget är skaffa kandidater, här handlar det om att få kandidater att söka till tjänsten eller själv 
leta efter potentiella kandidater. I nästa steg, vilken är behandla ansökningshandlingar, görs 
ett urval för att undvika att intervjua personer som inte matchar kraven. I nästa fas, träffa och 
intervjua vissa sökande samt under steg sex, ta referenser ev. testa kandidaterna. Under dessa 
två steg samlas det in information om kandidaterna för att senare kunna ta ett beslut. 
Informationsinsamlingen kan ske på olika sätt. I nästa fas, Utvärdering/fatta beslut, utvärderas 
informationen för att kunna fatta ett beslut om vilken kandidat som ska väljas. Nästa steg är 
erbjuda anställning, här erbjuds en anställning till personen som valts för tjänsten. Steg nio är 
introduktion och här handlar det om att ge den nyanställde en introduktion inför arbetet. Det 
tionde steget är uppföljning, här handlar det om att ha regelbundna uppföljningssamtal med den 
nyanställde. 
 
3.2 Rationellt beslutsfattande & begränsad rationalitet  
Den psykometriska ansatsen kan likställas med teorin om rationellt beslutsfattande. Jacobsen 
(2014) beskriver den rationella beslutsprocessen i fyra steg: Har klar förståelse av situationen 
och klara mål, har information om alla alternativa lösningar, kan rangordna alla alternativ efter 
vad som ger bäst resultat och väljer det alternativ som ger bäst resultat i förhållande till målen. 
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Modellen är inte en beskrivning av verkligheten, den visar rättare sagt ett ideal att eftersträva 
när beslut ska fattas. Människor utsätts av flera omständigheter i verkligheten som gör det svårt 
att handla efter idealet om perfekt rationalitet. Människan är begränsat rationell, detta behöver 
dock inte betyda att människor handlar irrationellt och aldrig värderar olika alternativ och 
konsekvenser. Ingen handlar fullt rationellt, då ingen har fullständig information om alla 
alternativa lösningar samt deras konsekvenser för att kunna välja alternativet som med säkerhet 
ger högst möjliga nytta. Människan som begränsat rationell beslutsfattare kan förklaras i fyra 
steg: Analyserar situationen och försöker bestämma mål, söker information om vissa 
alternativa lösningar, bedömer en del alternativ och konsekvenser sekventiellt och väljer första 
alternativ som ger tillfredsställande resultat i förhållande till målen.  
 
3.3 Två ansatser 
Vår teoretiska grund utgår utifrån de två olika dominerande ansatserna som Bolander (2002) 
skriver om i sin avhandling. Dessa är den psykometriska ansatsen, vilken vi har valt att kalla 
den rationella processen då den kan likställas med den rationella beslutsprocessen, samt den 
sociala ansatsen. 
 
3.3.1 Psykometriska ansatsen 
I den psykometriska ansatsen beskriver Bolander (2002) att rekryteringsprocessen ses som en 
informationsanskaffningsprocess. Där det handlar om att göra prognoser av de sökandes 
förmåga och egenskaper för att kunna utföra ett visst arbete, denna bedömning görs efter 
fastställda kriterier. Urvalsinstrument samt urvalsmodeller är grundstenar i den psykometriska 
ansatsen. Med hjälp av urvalsinstrument är det möjligt att exempelvis mäta kandidatens 
kapacitet och begåvning, personlighet, arbetsmotivation och förväntningar. Urvalsmodellen är 
den andra byggstenen i den psykometriska ansatsen och den beskriver steg för steg de delar 
som bör ingå i rekryteringsprocessen. De exakta stegen kan dock variera något i olika 
rekryteringsprocesser. Bolander (2002) skriver i sin avhandling att bland annat Englund menar 
att urvalsmodellen är systematisk och formaliserad och följer man denna kommer alla personer 
bedömas på samma villkor samt behandlas lika. Urvalsmodellen anses således vara ett 
hjälpmedel för att göra ett objektivt beslutsfattande. Rekryteraren anses således kunna göra 
objektiva beslut med hjälp av urvalsmodellen (Bolander, 2002). I den psykometriska ansatsen 
ses rekryteraren som en rationell och objektiv insamlare och bedömare av information. Kritik 
mot teorin är att studier visar att rekryterare ofta hoppar över en del steg i rekryteringsprocessen 
och att det inte alltid är de mest valida urvalsinstrumenten som används (Bolander, 2002). 
 
3.3.2. Sociala ansatsen 
Bolander (2002) skriver att den sociala ansatsen växte fram då vissa forskare menade att den 
psykometriska ansatsen inte stämde överens med praktiken. I den sociala processen ses 
rekryteringen som en social process där den mänskliga interaktionen är helt avgörande för hur 
rekryteringen går till. Det som står i centrum i den sociala ansatsen är mänskliga relationer och 
interaktion, förhandling, ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och självuppfattning. Vidare 
skriver Bolander (2002) att man i den sociala tar hänsyn till att människan är föränderlig och 
kan förändras under arbetslivet. Det tas även upp att rekryterare inte beter sig på det sätt som 
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tas upp i den psykometriska ansatsen. Där beskrivs de som rationella insamlare och bedömare 
av information. I den sociala ansatsen menar man istället att rekryterare ofta påverkas av 
personliga åsikter och stereotyper.   
 
I den sociala ansatsen är det fokus på den ostrukturerade intervjun, arbetsprov samt på 
exempelvis beslutsfattandeövningar, presentationer och rollspel. Enligt denna ansats ska 
urvalsinstrumenten bidra till ömsesidigt och ärligt informationsutbyte mellan de olika parterna, 
där arbetet samt förväntningarna kan diskuteras (Bolander, 2002).  
 

4 Tidigare forskning inom området 
4.1 Användningsområden i dagsläget 
Upadhyay och Khandelwal (2018) har gjort en systematisk genomgång av relevant litteratur 
gällande användningen av AI inom rekryteringsarbetet. Artikeln diskuterar vilka effekter 
implementeringen av AI har på rekryteringsindustrin. Författarna kommer i sin rapport fram 
till att implementeringen av AI kan medföra att repetitiva uppgifter kan utföras av AI. 
Implementeringen möjliggör även behandlingen av stora datamängder. Exempelvis kan data 
från sociala medier scannas för att bedöma kandidaternas attityder, tro och värderingar. Andra 
användningsområden AI har i dagsläget är AI-drivna bots som kan kontakta kandidater efter 
deras ansökning, besvara frågor och engagera kandidaterna under rekryteringsprocessen. 
Upadhyay och Khandelwal (2018) fann även att AI kan utföra uppgifter såsom att kontakta 
kandidater som inte gått vidare i processen och även ge kandidaten personlig feedback på varför 
den inte gått vidare. AI kan även utföra en screening och ranka CV:n baserat på kandidatens 
kompetens, erfarenhet eller andra kvalifikationer. Även Hmoud och Laszlo (2019) har gjort en 
litteraturstudie på tidigare forskning gällande AI:s implikationer på rekryteringsarbetet, de 
skriver att en av de mest implementerade AI stödsystemen inom rekryteringsarbetet är ett 
system som matchar kandidater med den framtagna kravprofilen för en aktuell tjänst. Detta 
fungerar genom att en kunskapsbaserad sökmotor söker efter innehåll på webben. Sökmotorn 
känner igen innehållet och utför en webbaserad sökning för att matcha kandidater med den 
framtagna kravprofilen.  
 
Leong (2018) tar upp ett case där AI redan implementerats i rekryteringsprocessen och nu kan 
bidra med att analysera kandidaters jobbansökningar baserat på erfarenhet och kompetens och 
därefter sålla bort de som inte är aktuella för tjänsten. Hmoud och Laszlo (2019) fann även att 
AI kan användas för att leta upp potentiella kandidater på olika sociala medier samt på 
jobbplattformar. Den typ av AI som används då är data mining algoritmer för att matcha 
potentiella kandidater med kravprofilen för en ledig tjänst. Författarna tar även upp att AI, i 
form av chatbots med neural language, kan användas vid bedömning samt screening av 
kandidater. Denna chatbot ska efter bedömningen kunna kommunicera med kandidater genom 
att både utföra tester samt besvara eventuella frågor från kandidatens sida. I dagsläget är det 
även möjligt att använda sig utav AI i under intervjuer. AI analyserar då kandidaternas 
ansiktsuttryck, deras ordval, röstton samt tal mönster för att utvärdera kandidatens emotionella 
intelligens, ärlighet samt personlighet. Med denna data kan rekryteraren sedan utvärdera om 
kandidaten är lämplig för det aktuella jobbet (Hmoud & Laszlo, 2018). Vidare fortsätter 
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Upadhyay och Khandelwal (2018) med att AI kan programmeras för att undvika bias, såsom 
kön, ålder, ursprung och utbildning.  
 
Ytterligare ett case presenteras av Charlie och Kloppenburg (2017) från PwC som är ett globalt 
nätverk av firmor som levererar försäkring, skatt och konsulttjänster. Författarna skriver om 
L’Oréals affärscase och hur de implementerade AI i deras rekryterinsprocess. L'Oréal Group 
rekryterar årligen ca 15 000 kandidater, kostnaderna och tiden för att granska alla 
ansökningsbrev och CV var ofantliga. Målet med en sådan stor ansökningsvolym var att 
säkerställa effektiva recensioner för att rekrytera snabbare, uppfylla företagets krav och ge 
kandidaterna en bra upplevelse. PwCs tekniska partners Seedlink skulle stödja med AI-
mjukvara. L'Oréal blev beordrade att utforma tre frågor om de strategiska kompetenser som 
företaget letade efter i kandidater. En fråga löd: “Berätta för oss om en tid då du misslyckades 
eller gjorde ett misstag? En modell utvecklades baserat på ömsesidig input, modellen matar in 
algoritmer med vad företaget förväntar sig av en kandidat samt vad kandidaten förväntar sig 
från arbetsplatsen. Användandet av SeedLink-algoritmen har haft en stor påverkan gällande  
L'Oréals anställningsprocess och framgång. Seedlinks algoritm identifierar både verbala och 
skriftliga språkmönster och gör förutsägelser om beteendeegenskaper och kulturpassform 
utifrån kandidatens ansökan. L'Oréals rekryteringsprocess har förbättrats markant utifrån 
effektivitet och relevansbedömning.  
 
4.2 Potentiella användningsområden  
Enligt uppgift från Emily He (2018) från Oracle, kommer HR-personal kunna utnyttja AI för 
att identifiera och attrahera rätt talang. Ledaren kan få en djup inblick i behovet av talang och 
förstår hur och var man kan hitta de mest lämpliga kompetenta kandidaterna. Tidskrävande 
aktiviteter kan reduceras, t.ex. att manuellt granska ansökningar. Man kan även få hjälp av AI 
att avgöra ifall kandidaten passar bra in i företagskulturen genom att samla ihop och analysera 
arbetsprover, sociala medier och förstå personlighetsdrag. AI kommer kunna analysera olika 
beteenden och egenskaper hos befintliga högpresterande anställda för att hjälpa organisationer 
identifiera egenskaper som de söker hos ideala kandidater (He, 2018). Även Corissa Leong, 
SVP för People & Culture, på Fareportal tar upp att hon i framtiden tror att AI kommer att 
kunna bedöma kandidaterna, bedöma deras tester, genomföra en första screening och därefter 
boka in en intervju med rekryteraren. 
 
Vidare skriver Emily He (2018) att det i framtiden kommer att vara möjligt att använda sig av 
AI för att underlätta introduktionen för både anställda och arbetsgivare. En möjlighet med AI 
kan vara exempelvis vara att när den anställde kommer in på kontoret för första gången så tar 
en “chatbot” fram en plan och personlig lista över träning som är utformad för just den 
nyanställdes roll. I den anställdes kalender kommer varje kurs automatisk läggas till, detta då 
AI lär sig med tiden och kommer därför känna av eventuella inställningar och rekommendera 
användbara kurser. Mötesdagar kommer att visas för att lära känna kollegor under de första 
veckorna, dessa möten har valts automatiskt baserat på vem den anställdes mest sannolika 
interna intressenter kommer att vara. De kan även handla om vem som potentiellt kan vara en 
mentor, samarbetspartner och andra viktiga intressenter. En sådan teknik gör vardagen enklare 
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för de nyanställda men även också för organisationen genom att säkerställa att de anställda har 
fått en bra introduktion med alla förutsättningar som behövs för att lyckas (He, 2018). 
 
4.3 Etiska utmaningar  
Hogg (2019) hävdar att det finns risker med implementeringen av AI inom HR. Han tar upp att 
Amazon tidigare har använt sig utav ett AI rekryteringsverktyg som de slutade använda då det 
visade sig ha fördomar gentemot kvinnor. Ett problem i maskininlärning kan vara Bias. 
Eftersom AI-system lär sig att fatta beslut genom att titta på historiska data, kan befintliga 
fördomar fortsätta. I den här händelsen hade systemet fått lära sig att prioritera 
arbetsapplikationer som betonade manliga egenskaper och nedgradera ansökningar från 
universitet som hade stark kvinnlig närvaro. Även Leavy (2018) tar upp att gamla genusteorier 
fortfarande är inbäddade i textkällor vilket resulterar i att maskininlärningsalgoritmer lär sig 
stereotypiska koncept om genus. En annan bidragande faktor till bias är överrepresentationen 
av män som designar denna typ av teknologi, detta bidrar till minskad jämställdheten mellan 
män och kvinnor. Då maskininlärning lär från data som presenteras, kommer biasen att fortsätta 
om den data som presenteras innehåller stereotyper om kön (ibid.). 
 
Författarna Larsson, Anneroth, Felländer, Felländer-Tsai, Heintz, Cedering Ångström och 
Ångström (2019) skriver om hållbar AI. I rapporten kan man läsa om ett antal fall som har fått 
uppmärksamhet för att ha bidragit till oavsiktlig social bias och sedan har det automatiskt 
förstärkts av AI-system. Forskargrupper har studerat och upptäckt automatiserade 
distributionsverktyg som bestod av könsförskjutningar som var mer benägna att dela ut 
välbetalda jobbannonser till män än kvinnor. Bilddatabaser har en könsfördelning och 
porträtterar kontinuerligen kvinnor som utför sysslor i köket medans männen är i de fria och 
jagar. Detta resulterar i att den självlärande applikationen både reproducerar könsfördelningen 
och förstärker dem. Det har observerats att Imagenet som är en av de mest populära 
bilddatabaserna, i stor omfattning innehåller bilder som har samlats ihop från några få länder. 
Detta har konsekvenser för maskininlärning när det berör kulturella uttryck. Ett exempel är när 
sökningar på brudklänningar görs så framställs den traditionella vita versionen som vanligtvis 
används i USA, medan de indiska brudklänningarna kategoriseras som “maskeraddräkter” eller 
“teaterdräkter”. En utmaning är förhållandet mellan den faktiska social strukturen och den 
historiskt baserade kvalitet som är tydlig i den data som används för att utbilda självlärande 
algoritmer. Det vill säga att om uppgifterna består av social bias kommer detta att reproduceras 
i resultatet (Larsson et al., 2019).  
 
4.4 Forskning gällande mänskligt beteende 
Alex Todorov och Janine Willis (2006) skriver att människor svarar intuitivt mot ansikten, det 
går så snabbt att vårt tankesätt inte hinner påverka reaktionen. Våra intuitioner om attraktion 
och förtroende är något vi bildar väldigt snabbt. Forskarna använde sig utav tidsbegränsade 
experiment och upptäckte att man oftast bildar en snabb bedömning av en individ och har 
otillräcklig tid för rationella tankar. När vi ser ett ansikte som är nytt bestämmer vår hjärna om 
en person är attraktiv samt pålitlig inom en tiondel av en sekund. Studien bestod av flera 
experiment på ca 200 personer. Ett experiment var att observatören skulle titta på 66 olika 
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ansikten i tre olika tidsperioder. Det var antingen 100 millisekunder, 500 millisekunder eller 
en hel sekund. Efter att varje ansikte presenterats på skärmen fick observatören ange vilka 
ansikten som uppfattades som tillförlitliga respektive opålitliga. Andra experiment utfördes på 
liknande sätt, där man testade olika specifika egenskaper, såsom likhet och kompetens. 
Todorov (2006) skriver att de upptäckte att om observatörerna skulle ha fått mer tid på att göra 
bedömningen av ansiktet skulle inte bedömningen av ansiktet förändras. Observatören blev 
istället mer övertygad i sitt beslut om tiden förlängdes för att bilda en uppfattning.  
 
Forskarna Hensvik, Nordströms Skans och Åslund (2010) har sammanställt en rapport som 
visar att chefer majoriteten av tiden anställer personer som har en bakgrund som liknar deras 
egna. Det är vanligt att invandrare anställer invandrare och att infödda anställer infödda. Det 
är samma mönster som följs även när man jämför arbetsplatser som är lika gällande 
verksamhetsområde, personalomsättning, storlek, arbetsplatser i samma företag eller 
arbetsplatser som byter chef. I en annan rapport skriven av Rivera (2012) kan man läsa om hur 
forskaren argumenterar för att en anställning är mer än bara en process av kompetenssortering. 
Det är även en process för kulturell matchning mellan kandidater, utvärderare och företag. 
Arbetsgivare söker inte bara kandidater utifrån kompetens utan också utifrån att de kulturellt 
liknar sig själva när det gäller aktiviteter man utför på fritiden samt upplevelser och 
självpresentationsstilar. Riveras resultat visar att arbetsgivare anställer på ett sådant sätt som 
liknar mer hur du väljer dina vänner eller romantiska partners. Man utgår från frågor som: Har 
vi liknande utbildning? Gillar vi liknande aktiviteter?  
 
Forskarna Lewis och Reynolds (2017) har upptäckt att strategisk mångfald i team är viktigt. 
AEM-kuben är ett verktyg som utvecklats av Human Insight och bedömer skillnader i hur 
människor närmar sig förändringar. Den mäter kunskapshantering, dvs i vilken mån individer 
föredrar att sprida och stärka befintlig kunskap eller föredra att skapa ny kunskap när de möter 
nya situationer. Den mäter även perspektiv, alltså den graden individen föredrar att använda 
sin egna expertis eller föredrar att använda sig av andras idéer och kompetens när de möter nya 
situationer. En studie gjordes där man utformade ett antal grupper som skulle hantera nya, 
osäkra och komplexa situationer. Övningen krävde att gruppen skulle formulera och utföra en 
strategi för att nå ett visst resultat inom en viss tidsram. Det man fick fram var att ju  mer 
varierande grupperna var gällande ålder, etnicitet och kön, desto produktiva och kreativa var 
grupperna.  

 
5 Metod 
5.1 Tillvägagångssätt 
Frågeställningarna som vår studie utgick ifrån är Hur använder svenska företag AI inom de 
olika stegen i rekryteringsprocessen och vilka potentiella möjligheter finns det? samt Hur kan 
användningen av AI förändra arbetet inom rekryteringsprocessen beträffande rationalitet och 
etik? Denna frågeställning undersöktes med kvalitativa metoder vilka var semistrukturerade 
intervjuer samt en litteraturstudie. Vi har använt oss utav en litteraturundersökning för att 
kunna presentera ett avsnitt med tidigare forskning. Sedan har vi samlat in data med hjälp av 
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intervjuer. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) skriver att 
intervjuundersökningar kan utföras på två sätt antingen som en personlig intervju (ansikte mot 
ansikte) eller via telefon, skype etc. Vi har använt oss utav både personliga intervjuer och icke 
personliga då några av de utvalda företagen ur ett geografiskt perspektiv ligger långt ifrån oss. 
Denscombe (2018) skriver att kvalitativ forskning är att vara “nära data”och ha en detaljerad 
kunskap om data för att kunna utföra en analys. Kvalitativ forskning innefattar få människor 
eller händelser och är även mer djupgående och detaljerad studie. En kvalitativ forskning 
utnyttjar visuella bilder och ord som analysenhet. Vår analys kommer att grunda sig på 
intervjuerna samt på tidigare forskning. Personerna vi har valt att intervjua arbetar med 
rekrytering där AI har eller kommer att implementeras i rekryteringsprocessen. 
 
5.2 Datainsamling 
Olsson och Sörensen skriver i Forskningsprocessen (2011) att huvudsyftet med 
informationsinsamling är att utforska och få kunskap. Vidare skriver dem att intervjuer samt 
litteraturstudier anses vara kvalitativa metoder. För att besvara uppsatsens forskningsfråga har 
vi använt oss utav ett kvalitativt tillvägagångssätt. Där datainsamlingsmetoderna är 
litteratursökning av befintlig forskning samt intervjuer. Anledningen till att vi valt ett 
kvalitativt tillvägagångssätt är då vi är intresserade utav mer deskriptiva svar men även 
reflektioner och resonemang från personerna vi intervjuat. Vi initierade med att söka efter 
relevant forskning om både rekryteringsbranschen samt fenomenet Artificiell Intelligens för att 
kunna få en djupare förståelse och kunskapsbas om ämnet. Vi har använt oss utav källor 
kopplade till rekrytering och AI. Förutom intervjuerna vi genomfört har vi även gått på 
seminarier och föreläsningar med temat AI och dess möjligheter samt specifikt hur man kan 
använda dessa inom rekryteringsbranschen.    
 
5.2.1 Litteraturstudie 
Olsson och Sörensen (2011) skriver att i examensuppsatser är det vanligt att använda 
litteraturstudie som metod. Litteraturen är informationskällan, alltså insamlingsdata. 
“Insamlingsdata från litteraturen” sätts i diskussionen i dialog med “bakgrund litteraturen” och 
diskuteras utifrån frågeställningar och syfte. Datainsamlingen inleddes med en systematisk 
genomgång av befintlig forskning samt litteratur inom området AI och rekrytering samt 
kombinationen av dessa två. Vi har även använt artiklar från praktiker som skriver i Strategic 
HR Review, då dessa artiklar ansågs vara av relevans för studiens frågeställningar. En 
litteraturstudie har använts för att få en översikt över kunskapsläget gällande användningen av 
AI i rekryteringsprocessen. Sökord som användes är Artificiell Intelligens, HR, Rekrytering 
och processer. Sökmotorerna som användes för att hitta de vetenskapliga artiklarna är 
Libsearch och Google Scholar.  
 
Det har skett en systematisk genomgång av artiklarna för att bedöma datans relevans i 
förhållande till forskningsfrågan som ska besvaras. Artiklarna har getts ett betyg från 1-5 
utifrån följande kriterier:  

1. Är informationen aktuell?  
2. Är resultaten relevanta för forskningsfrågan?  
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3. Är rapporten välskriven?  
4. Har rapporten ett tydligt syfte?  
5. Besvaras studiens syfte? 

    

Artikelnamn Författare  År    Betyg 

Applying artificial intelligence: implications for 
recruitment. 

Upadhyay, K. A., & 
Khandelwal, K. 2018       5 

Will Artificial Intelligence take over humanresources 
recruitment and selection? Hmoud, B., & Laszlo, V. 2019       4 

Technology & 
recruiting 101: how it works and where it’s going. Leong, C. 2018        3 

Artificial Intelligence 
in HR: a No-brainer. 

Charlier, R. & 
Kloppenburg, S. 2017        3 

Can artificial intelligence make work more human? He, E. 2018        4 

Artificial intelligence: 
HR friend or foe? 

Hogg, P. 2019        4 

Gender Bias in Artificial Intelligence: The Need for 
Diversity and Gender Theory in Machine Learning. Leavy, S. 2018        4 

Sustainable AI 
 

Larsson, S.,  Anneroth, M., 
Felländer, A., Felländer-
Tsai, L., Heintz, F., & 
Cedering, Å. R. 

2019         4 

First Impressions: Making Up Your Mind After a 
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5.2.2 Intervjuer 
Efter litteraturstudien genomförde vi semistrukturerade intervjuer. Justesen och Mik-Meyer 
(2012) definierar semistrukturerade intervjuer som att det finns definierade teman samt 
huvudfrågor som intervjun förhåller sig till. Det finns dock utrymme för avvikelser och 
personen som intervjuas ges möjlighet att prata mer fritt än vid strukturerade intervjuer 
(Denscombe, 2018). Främst personliga intervjuer utfördes, detta tillvägagångssättet ansågs 
mest lämplig, då fokus kunde läggas på endast en persons idèer och samtidigt sätta oss in i och 
utforska dessa. Intervjuer-frågorna varierade från intervju till intervju, på så sätt kunde vi 
anpassa oss till informanten och få en så rik data som möjligt. Frågorna användes således 
utvecklingsmässigt. En planering av intervjun genomfördes där frågor utformades och kontakt 
med potentiella kandidater togs antingen via mail eller via telefon. Frågorna utformades med 
syfte att kunna besvara våra frågeställningar. En överenskommelse gällande intervjuns 
tidslängd samt lämplig plats för genomförande gjordes även. Intervjufrågorna skickades ut till 
alla informanter innan intervjun för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig. Intervjuerna 
spelades in för att inte gå miste om viktig information. Innan inspelningen startade, 
informerades alla informanter om detta och gav sitt samtycke om att det var okej.  
 
Lantz skriver i boken intervjumetodik (2013) att intervjuer kan användas i olika sammanhang 
och för olika syften. Intervjuer kan bestå av frågor som gör det möjligt för både en kvantitativ 
och kvalitativ analys. Vi utformade frågor (se Bilaga 1) som möjliggjorde en kvalitativ analys 
för att öka förståelsen kring hur AI kan användas i rekryteringsprocessen, hur det används samt 
hur de etiska och rationella aspekterna påverkas. Vid formulering av frågor var vi väldigt 
noggranna med att inte utforma frågor som man kan svara ja eller nej på. Syftet var att ge 
informanten utrymme att svara på frågorna fritt utan begränsning. Frågorna utformades på ett 
sådant sätt att de skulle vara begripliga för informanten samt så att inga missförstånd skulle 
uppstå.  
 
5.3 Urval 
Denscombe (2018) menar att det finns två olika anledningar att göra ett urval ur 
undersökningspopulationen. Intentionen är att antingen kunna få ett urval som är representativ 
eller att få ett urval som är explorativ. Explorativt urval brukar associeras med kvalitativa data 
och används för att både undersöka relativt outforskade ämnen samt för att utforska nya idéer 
eller teorier. De utvalda personerna som intervjuades är personer som arbetar med rekrytering 
där AI har eller till viss del har implementerats i rekryteringsprocessen. Personer som besitter 
kunskap gällande AI är också intressanta för oss. Fem intervjuer utfördes, vi kommer därför 
inte att göra anspråk på generaliserbara slutsatser. Vi kommer dock att uttala oss om eventuella 
mönster. Kraven vi hade på de vi intervjuade var att de skulle vara kompetenta i det utvalda 
ämnet. Informanterna som har intervjuats har haft olika bakgrunder, erfarenheter och roller 
som VD, rekryteringskonsulter samt marknadschef. Sökningen efter våra kandidater skedde 
både på LinkedIn och Google och kontaktades via mejl eller telefon. Ungefär 20 förfrågningar 
skickades ut, varav vi fick svar från 6 personer som vi sedan stämde intervju med. 
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 Informant  Befattning Varaktighet Typ av intervju   

  1 VD på ett 
rekryteringsföretag  37 min  Telefonintervju  

  2 Rekryteringschef 31 min  Skypeintervju   

  3 Business Area 
Director  15 min Personlig intervju   

  4 Delägare samt 
marknadschef 17 min Telefonintervju  

  5 Innovationsdirektör 25 min  Personlig intervju   

  6 Marknadschef/ IT-
direktör 17 min  Telefonintervju  

  Tabell 2. Information om de valda informanterna samt intervjuerna 
 
5.4 Etik 
De intervjuade är anonyma i presentationen av deras sammanställda svar, detta för att värna 
om de intervjuades personliga integritet. Endast frågor av relevans för vår frågeställning 
ställdes. Frågor av känslig karaktär som Denscombe (2018) tar upp ställdes inte då de inte 
ansågs vara relevanta. Ex. på sådana typer av frågor är frågor om sexualitet och religion. Kvale 
och Brinkmann (2014) skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att det finns fyra 
områden som brukas diskuteras i etiska riktlinjer för forskare. Områdena är informerat 
samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Informerat samtycke innebär att 
man underrättar personerna man intervjuar om syftet undersökningen har. Konfidentialitet 
innebär att man inte kommer att avslöja i undersökningen privata data som identifierar 
deltagarna. Om man publicerar information från en undersökning som kan kännas igen av andra 
bör undersökningspersonerna ha godkänt informationen som är identifierbar. Konsekvenser 
innebär att risken föra att en undersökningsperson tar skada ska vara minimal. Sista området är 
forskarens roll och handlar om forskarens empati, moraliska integritet och engagemang och 
känslighet i moraliska frågor. Vi har följt riktlinjerna som Kvale och Brinkmann (2014) 
presenterat. Det första vi gjorde inför en intervju var att få ett samtycke från informanterna som 
skulle intervjuas, vid presentation av data i resultatavsnittet har vi valt att inte avslöja privata 
data som identifierar deltagarna. Rollen som intervjuare har vi tagit på stort allvar och därmed 
varit professionella vid varje intervjutillfälle samt visat ett engagemang i det vi undersöker.  
 
 
 
 
 



 
 

16 

5.5 Genomförande av datainsamling  
Denscombe (2016) nämner att intervjuer ger bäst utdelning när syftet är att utforska exempelvis 
åsikter, uppfattningar och känslor, erfarenheter, komplexa frågor samt privilegierad 
information. Med detta som utgångspunkt kom vi fram till att intervjuer passade bra som 
forskningsmetod, då detta var syftet med intervjuerna. Genomförandet gick till på så sätt att vi 
tog kontakt via mejl eller ringde upp företag som vi ansåg vara relevanta för att besvara 
frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes senare antingen via telefon eller fysiskt på 
företagets kontor. Intervjuerna transkriberades för att data skulle vara lätt till hands och för att 
inte missa viktiga detaljer informanterna delade med sig av. Materialet i tidigare 
forskningsavsnittet samlades in genom att söka på Malmö Universitets sökmotor samt Google 
Scholar. När de olika forskningsartiklarna valdes ut tog vi hänsyn till att de inte var allt för 
gamla då ämnet är så pass nytt men även att de var relevanta för frågeställningarna.  
 
5.6 Avgränsning och intressenter  
Vi har valt att fokusera på enbart hur AI påverkar rekryteringsprocessen och inte andra delar 
inom HR. Studien kommer även inte gå in på specifika detaljer inom tekniken bakom AI. 
Studien är främst riktad till studenter och forskare inom informatik men är även av intresse för 
personer inom rekryteringsbranschen och individer som har ett intresse för AI. Uppsatsen kan 
fungera som en källa för inspiration samt upplysa rekryteringsbolag med utmaningar och 
möjligheter vid implementering av AI inom rekryteringsprocessen.  
 
5.7 Analys av data 
För analys av den insamlade data har vi använt oss av grundad teori, vilket Denscombe (2018) 
beskriver som en successiv process där data kodas och kategoriseras. Grundad teori användes 
då vi ansåg att det skulle underlätta vår analys av den insamlade data, genom att göra data mer 
lättöverskådlig och tillgänglig. De olika stegen i analysmetoden grundad teori är: 1. Utforska 
data, 2. Skriva minnesanteckningar, 3. Kodning av data, 4. Kategorisering av koderna,  
5. Reducera antalet koder och kategorier, 6. Utveckla en hierarki av koder och kategorier,  
7. Kontrollera de framväxande koderna, 8. Gå mot nyckelbegrepp (Denscombe, 2018). 	
	
I det första steget fördjupade vi oss i vår insamlade data genom att transkriberingarna och 
tidigare forskning lästes igenom ett flertal gånger. Detta för att inte gå miste om några viktiga 
detaljer från intervjuerna och artiklarna samt för att få en djupare förståelse för det insamlade 
materialet. Under det andra steget fördes det minnesanteckningar medan materialet studerades, 
detta för att kunna se hur våra tankar förändrades under arbetets gång och för att inte glömma 
tankar och idéer kring den insamlade data. Under det tredje samt fjärde steget beskriver 
Denscombe (2018) hur kodning och kategorisering av det insamlade materialet sker. Även 
Bryman (2018) nämner att kodning är en viktig fas i kvantitativ forskning för att kunna 
analysera materialet. Vid kodning av material nämner Bryman (2018) att kategorisering av den 
insamlade data är ett viktigt stadie. Vår insamlade data från intervjuerna samt tidigare forskning 
sorterades därför utifrån relevans för forskningsfrågorna och valdes utifrån tre olika kategorier. 
Dessa är rationalitet, etik samt användningsområden inom rekryteringsprocessen. Kodningen 
av den insamlade data bidrog till att data blev mer lättöverskådlig och enklare att analysera. Vi 
undersökte även om det fanns kopplingar mellan de olika intervjuerna samt tidigare forskning. 
Vi sorterade sedan upp våra data under olika underrubriker. Analysen av data skedde även med 
hjälp av teoretiska perspektiv, främst den psykometriska samt den sociala ansatsen. Under 
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femte steget sållades information som inte längre ansågs vara relevant bort. De tre sista stegen 
Denscombe (2018) beskriver i analys enligt grundad teori följdes inte då vi ansåg att de inte 
var nödvändiga för att analysera vår data.	
 
5.8 Metoddiskussion 
Våra informanter har bidragit med att ge en varierad bild av användningen av AI inom 
rekryteringsarbetet, dock har vi inte haft tillräckligt många intervjuer för att kunna generalisera 
våra svar. Initialt var vår tanke att utföra fler intervjuer men vi hade svårigheter både med att 
hitta relevanta personer men även personer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
Då vi hade svårt att hitta tillräckligt många informanter som i dagsläget använder sig av AI i 
sin rekryteringsprocess och som kunde ställa upp på en intervju valde vi även att intervjua tre 
informanter som inte använder sig av AI inom rekryteringsprocessen i dagsläget men som ändå 
ansågs kunna bidra med relevant data för frågeställningarna. Den första informanten arbetar i 
ett företag som anser sig vara i framkant när det gäller AI men har trots detta valt att inte 
implementera AI i sin rekryteringsprocess. Den andra är en leverantör av en AI-baserad chatbot 
som i dagsläget inte används inom rekrytering men som hade kunnat användas inom 
rekrytering då den innehar den funktionalitet som krävs. Den tredje informanten arbetar inom 
rekrytering och håller på att utveckla en rekryteringsrobot. Denna informant ansågs vara av 
relevans då den bidrog med relevant data gällande potentiella användningsområden för AI och 
data om etik. 

 
6. Resultat 
6.1 Anledningar att börja 
Informant 1 berättade att man traditionellt sätt satt många timmar fysiskt vid en dator och skrev 
in sökord och letade efter en matchning, dessa timmarna gjorde att rekryteringsprocessen blev 
längre och att det tog längre tid att leverera till kunden. Detta i sin tur kunde leda till att 
rekryteringsföretaget gick miste om kunduppdrag. Det blev även mycket monotont arbete med 
att leta efter potentiella kandidater vilket rekryterare i bolaget ogillade. Informant 2 nämner att 
de börja implementera AI i rekryteringsprocessen för att vara i framkant när det gäller ny 
teknologi och tillämpning av teknologier.  
 
6.2 Användning i dagsläget  
Informant 1 och 2 uppger att de använder sig utav AI för att söka efter kandidater. Informant 1 
uppger att de använder sig utav en search-robot som aktivt söker efter kandidater på LinkedIn. 
Den hjälper således rekryterare ta fram potentiella kandidater till en tjänst som behöver 
tillsättas. Sökningen sker genom att deras AI-robot tar upp relevanta sökord för en aktuell 
tjänst. Den typ av AI bakom roboten är maskininlärning och bygger på företagets egna data. 
Informant 2 uppger att de bland annat söker efter kandidater på sociala plattformar. Här kan 
företaget med hjälp av AI verktyg se kandidaters avstamp i sociala medier. Det innebär att en 
potentiell kandidat inte nödvändigtvis behöver vara aktivt sökande eller ha ett uppdaterat CV, 
utan AI verktyget kan ändå se beteenden hos en potentiell kandidat, via deras sociala medier, 
för att se om de kan vara en lämplig kandidat till en aktuell tjänst. 
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“egentligen behöver inte någon ha varit aktiv i diverse olika forum, utan vi ska 
ändå kunna hitta personen med hjälp av dessa olika AI-verktyg. T.ex. kanske den 
här personen tycker väldigt mycket om de här sakerna och den här personen har 
verkat gått på väldigt många sådana event. Vilket kan tyda på att de är relevanta 
kandidater för denna aktuella tjänst”(Informant 2). 

 
Informant 2 uppger även att de använder sig utav AI för att matcha kandidaters 
jobbansökningar med den framtagna kravprofilen. Ansökan får då en match-score som ligger 
på mellan 0-100 beroende på hur bra den överensstämmer med kravprofilen. Denna 
matchningen grundar sig på en teknisk matchning, en soft skill matchning och en business 
matchning. Denna match-score används sedan för att rangordna i vilken ordning ansökningarna 
ska hanteras. Informant 2 tar även upp att de har en Real-time assistant, det är en assistent i 
form av en chatbot. Den nyanställda personen får direkt efter anställning tillgång till denna 
chatbot som kan besvara eventuella frågor och hjälpa kandidaten lära känna kollegor samt 
företaget. Informant 6 nämner att deras AI-verktyg sköter administrativa uppgifterna, kallar in 
kandidater till intervjuer, ta fram urvalskriterier samt säkerställa återkoppling till kandidaterna. 
 
6.3 Upplevda effekter  
Upplevda effekter som några informanter tar upp är att rekryterare i företaget sparar tid. 
Informant 1 uppger att användningen av deras search-robot beräknas spara varje rekryterare 
åtminstone 10 timmar per vecka. Då de är fem personer i organisationen beräknar de att det 
motsvarar en rekryterare på heltid i veckan. Informant 2 tar upp att de har ett mått på tiden att 
rekrytera och menar att denna tid har gått ner samtidigt som kostnaderna blivit lägre. Detta då 
rekryteringsprocessen förkortats. De upplever även en ökad kvalitetet och att de som 
organisation upplevs som mer professionella. De tror även att de hittar bättre kandidater.  
 

“Vi sparar minst 10h i veckan. Det är faktiskt en hundra procentig researcher som 
vi tjänar in på det här” (Informant 1).  
 
“Vi har ett mått på tiden att rekrytera, den har gått ner. Kvaliteten har ökat med 
både kandidaterna och de rekryterande cheferna. Man upplever det som 
professionellt på ett annat sätt. Det är klar att det påverkar kostnaderna då hela 
rekryteringsprocessen blir kortare men det finns också en annan vinning, jag tror 
att vi hittar bättre kandidater” (Informant 2). 

 
Informant 1 uppger att användningen av deras search-robot har bidragit till att de som rekryterar 
nu kan ha fler uppdrag samtidigt, vilket i sin tur leder till högre intäkter. Informant 1 hävdar att 
de kunnat spara mycket tid till följd av implementeringen av AI, vilket gör att 
rekryteringsprocessen blir kortare och att rätt kandidat till en tjänst kan tillsättas snabbare, att 
tidsåtgången kunnat minskas innebär även att kostnaderna kunnat dras ner. Flera av 
informanterna nämner att implementeringen av AI till viss del kunnat eliminera monotona och 
repetitiva samt administrativa uppgifter. Vilket bidragit till att rekryterarnas arbete gått från att 
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vara administrativt till att bli mer kreativt. Detta menar informant 2 har bidragit till nöjdare 
medarbetare, då många ogillade de administrativa uppgifter, vilket informanten också menar 
inte är vad de studerade till. Rekryterarna kan nu istället ägna sig åt sociala interaktioner med 
kandidaterna och de arbetsuppgifterna de finner givande och samtidigt utmana samt vara en 
partner till cheferna.  

 
“Rollen för dem som jobbar inom rekrytering har förändrats från mer 
administrativt till mer kreativt arbete där man behöver ha kunskaper för    att kunna 
utmana och vara en partner till cheferna”(Informant 2).  
 

Informant 6 nämner även att rekryteringsprocessen förkortas. Att deras AI-verktyg bidrar 
även till att administrativa uppgifter inte glöms bort samtidigt som mängden 
administrativa misstag minskat avsevärt.   
 
6.3.1 Employer Branding 
Informant 1 nämner även att användningen av AI inom rekryteringsarbetet har förstärkt deras 
employer branding, detta då de anses vara ett företag som är i framkant när det gäller teknik. 
Informanten tar även upp att implementeringen medförde att företaget fick in jobbansökningar, 
vilket de inte fått på flertalet år. Informanten menar således att implementeringen av AI medfört 
att företaget kunnat attrahera personal.  
 
6.4 Potentiella användningsområden  
Informant 5 håller på att utveckla en rekryteringsrobot som ska vara fri från fördomar. Roboten 
kommer till 20% vara baserad på data genom maskininlärning och resterande 80% kommer att 
vara regelverk. Den kommer således att bli upplärd från start. Den data som används kommer 
inte att vara baserad på historisk data för att undvika bias. Den kommer att fungera genom att 
den ställer sex kompetensbaserade frågor till kandidaten, kandidaten poängsätts sedan och blir 
tilldelad ett match-score som sedan används som ett beslutsunderlag för rekryteraren när en 
kandidat ska väljas. Roboten transkriberar allt som sägs och tolkar sedan texten för att kunna 
ge kandidaten ett betyg beroende på hur bra dennes kompetenser överensstämmer med 
kravprofilen. Både transkriberingen och ljudinspelningen sparas efter intervjun för att den 
mänskliga rekryteraren ska ha möjlighet att lyssna eller läsa vad som sagts om någonting är 
oklart. 
                                                                                                                              
Informant 4 erbjuder en intelligent chatbot som ska stötta upp vid support. Informanten hävdar 
att språkförståelsen idag har blivit så pass bra i tjänster som chatbots, tack vare AI. Chatbots 
och liknande har funnits länge men de har fungerat dåligt och varit “dumma” men tack vare 
AI-aspekten har de blivit mer intelligenta exempelvis kan de nu förstå mer komplexa frågor 
från kunder och besvara dessa. Vidare berättade informanten att de primärt använder sig av 
Googles NLP då den var bäst på svenska språket utifrån vad de kunde bedöma. De har även 
pytonbaserade bibliotek för att bland annat sätta upp machine learning. Idag har informanten 
inga konkreta case inom rekryteringsbolag och hävdar att AI kan hjälpa människor med tunga 
processer och med repetitiva frågor och mönster som tar tid. Tanken är alltså att lyfta bort 
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mycket av de här repetitiva mönstren så att människor kan göra det dem är bra på. Informanten 
tror att inom rekrytering kan man med hjälp av AI strukturera upp text och sammanfatta vad 
ett CV innehåller. Vidare tror informanten att man kan få chatboten att ställa lite följdfrågor 
för att kunna sålla bort många av de sökande som kanske inte är relevanta. Ytterligare exempel 
kan vara att chatboten upptäcker extra spännande kandidater och sms:ar en rekryterar att dem 
bör ringa på en gång till den sökande.  
 
6.5 Utmaningar  
En del informanter nämner att en utmaning kan vara att man som rekryterare väljer att “gömma 
sig” bakom AI-verktyget och inte står för att det fortfarande är den mänskliga rekryteraren som 
står för beslutet och inte AI-verktyget. En annan utmaning som tas upp är att en del tror att AI-
verktygen kommer att lösa alla problem som uppstår men informanten menar att det inte är 
fallet utan att det krävs mycket engagemang och tid för att träna upp AI-verktyget. 
 

“Vi får se till att vi tar ansvar med AI och inte tror att det är någon annan som 
fattar beslutet åt oss och gömma oss bakom det” (Informant 2). 

 
Informant 3 anser sig vara experter inom AI men har trots det valt att inte implementera AI i 
deras rekryteringsprocess trots att de själva sköter sin rekrytering. Detta då informanten hävdar 
att tekniken ännu inte är tillräckligt mogen och att det finns stor risk att det sker misstag. Detta 
är något informanten vill undvika då, informanten menar att ett misstag kan påverka deras 
employer branding negativt.  
 
6.6 Etiska aspekter 
Informant 4 tar upp att det finns viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till när man har så 
mycket som är datadrivet. Då deras chatbot hanterar en stor mängd information, måste den data 
behandlas på ett respektfullt sätt och inte missbrukas. Informanten berättade att företaget har 
byggts upp från grunden på ett sådant sätt där man inte har missbrukat personuppgifter, därför 
behövde inte företaget ändra något när GDPR trädde i kraft. De erbjuder en flexibel lösning 
som anpassar sig efter hur kunden vill ha det. Hur länge data ska lagras är upp till kunden, data 
kan rensas direkt eller sparas på separata sätt.  
 
Informant 1 som använder AI i search-arbetet hävdar att deras search-robot enbart letar efter 
kompetenser och ser därför inte faktorer såsom kön, etnicitet och ålder. Informanten menar att 
på så sätt bidrar search-roboten till att göra sökandet efter kandidater mer rättvis och etiskt 
korrekt, detta trots att search-roboten bygger på företagets historiska data. Search-roboten 
matades med denna data innan GDPR trädde i kraft. Informant 5 menar att de med hjälp av AI 
kommer att kunna göra rekryteringsprocessen mer fördomsfri och etiskt korrekt, detta med 
hjälp av en intervju-robot. För att försäkra sig om att roboten inte har någon bias kommer det 
inte att användas historisk data i produkten vid upplärning. Upplärningen kommer istället till 
20% ske genom maskininlärning av ny data och till 80% genom regelverk. Rekryteringsroboten 
kommer endast att se personens kompetenser och inte andra faktorer hos kandidaten som 
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exempelvis ålder, kön och etnicitet. De kommer även kontrollera koden efterhand för att 
försäkra sig att roboten beter sig rättvist.  
 
Informant 6 säger att man inte får ut bättre data än vad man stoppar in i AI-verktyget och att 
det är viktigt att man kontrollerar koden. Data kräver arbete, struktur, ordning och reda. 
Informanten menar att ifall data hanteras rätt och går efter moraliska aspekter kan det bli mer 
rättvist med AI-verktyg.  
 

Informant Typ av AI 
 
Användning i 
rekryteringsprocessen  

Etiska aspekter 

 1 Maskininlärning Sökning av kandidater 
Bortser från faktorer 
som kön, etnicitet och 
ålder 

 2 Natural language & 
maskininlärning  

Fungera som ett stöd vid kontakt 
med kandidater, matchar CV med 
kravprofil och hjälper till med 
sökning av kandidater 

Bortser från faktorer 
som kön, etnicitet och 
ålder 

 3 AI tillämpas ej inom 
rekrytering AI tillämpas ej inom rekrytering AI tillämpas ej inom 

rekrytering 

 4 Google NLP & eget 
phytonbaserat bibliotek  

Chatboten används inte i 
dagsläget i rekryteringsprocessen 
dock ser informanten potentiella 
möjligheter inför framtiden så 
som rekryteringsassistent  

Data hanteras och lagras 
på ett respektfullt sätt 

 5 Maskininlärning 

Används inte i dagsläget i 
rekryteringsprocessen. 
Informanten tror dock att AI-
roboten kommer att användas 
inom ett år. Roboten kommer att 
användas i den initiala 
intervjufasen och kommer endast 
gå efter kandidatens kompetenser 

Bortser från faktorer 
som kön, etnicitet och 
ålder 

 6 Maskininlärning 

Utföra administrativt arbete, kalla 
in kandidater till intervjuer, ställa 
urvalskriterier, frågor till 
kandidater och säkerställa 
kandidaters återkoppling  

Information saknas  

Tabell 3. Resultatsammanställning  
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7 Analys 
7.1 Användning av AI i rekryteringsprocessen 
Ser man rekryteringsprocessen från den psykometriska ansatsen kan AI i svenska företag 
användas i stegen kravanalys/ specifikation, skaffa kandidater, behandla 
ansökningshandlingar, träffa och intervjua vissa sökanden, introduktion samt i 
utvärdering/fatta beslut. Utifrån resultatet från intervjuerna och från tidigare forskning kan vi 
se att AI inte används i det första steget i rekryteringsprocessen enligt den psykometriska 
ansatsen, vilka är fastställa behov. En av informanterna använder sig av AI i det andra steget 
kravanalys/specifikation, där man får hjälp med att ta fram urvalskriterier för kandidaten. I det 
tredje steget, skaffa kandidater, tar flertalet informanter upp att AI kan användas för att söka 
efter potentiella kandidater, vilket även hävdas av Hmoud och Laszlo (2019). Sökningen av 
kandidater kan ske på sociala plattformar såsom LinkedIn men även på sociala medier. En av 
informanterna nämner även att det är möjligt att hitta potentiella kandidater genom att se deras 
beteende på sociala medier. Det behöver således inte endast vara aktivt sökande personer som 
AI verktygen anser vara en potentiell kandidat till en aktuell tjänst. En annan av informanterna 
nämner att AI kan användas för att behandla ansökningshandlingar, vilket är det fjärde steget 
i rekryteringsprocessen. Detta genom att AI-verktyget värderar inkomna CV:n beroende på hur 
bra de anses matcha det som står i den framtagna kravprofilen. Matchningen avgör sedan i 
vilken ordning ansökningarna behandlas. Även Upadhyay och Khandelwal (2018), Hmoud och 
Laszlo (2019) samt Leong (2018) tar upp att AI kan användas för att ranka CV baserat på 
kompetens, erfarenhet eller andra kvalifikationer och matcha dessa med den framtagna 
kravprofilen till den aktuella tjänsten. I en av intervjuerna framgick det även att AI kommer att 
kunna användas vid en initial intervju. AI kommer även att användas i steget träffa och 
intervjua vissa sökanden. Rekryteringsroboten kommer endast att bedöma kandidaten utifrån 
dennes kompetens. Detta genom att ställa kompetensbaserade frågor och därefter ge kandidaten 
en match-score beroende på hur bra kompetenserna stämmer överens med kravprofilen. Två 
forskare hävdar också att AI kan användas under intervjuer. AI ska då kunna utvärdera 
kandidaters emotionella intelligens, ärlighet samt personlighet genom att analysera 
kandidaternas ansiktsuttryck, ordval, röstton samt talmönster (Hmoud & Laszlo, 2019). 
 
Från våra intervjuer framgår det inte att AI används i steget, ta referenser ev. testa 
kandidaterna. I vår litteraturstudie nämner dock Hmoud och Laszlo (2019) att AI-baserade 
chatbots kan användas för att testa kandidaterna. Vi kan alltså se att det finns potential till att 
AI används för att testa kandidater även om ingen av våra informanter nämner detta. 
En av informanterna nämner att de har implementerat AI i introduktionen av den nyanställda. 
Den nyanställda blir tilldelad en chatbot som ger den anställda en introduktion genom att svara 
på eventuella frågor samt hjälpa kandidaten lära känna både företaget samt kollegor.  Även 
Emily He (2018) skriver om möjligheterna med att använda sig utav en chatbot som en 
personlig assistent för nyanställda och för att underlätta arbetet.  
 
Majoriteten av informanterna nämner att implementeringen av AI i deras rekryteringsprocess 
bidrar till att eliminera det manuella arbetet. En av informanterna nämner att med hjälp av deras 
intelligenta chatbot kan mycket av det repetitiva arbetet lyftas bort, samtidigt som de anställda 
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tillåts arbeta med det dem tycker är roligt och intressant. Han nämner även att möjligheterna är 
oändliga när man jobbar med sådana lösningar. Det finns mycket som kan utvecklas och göra 
arbetet mer effektivt i vardagen. Resultatet visar även att informanter tror att implementeringen 
av AI kan bidra till att stärka deras organisations employer branding, vilket gör dem mer 
attraktiva och ökar deras möjligheter att attrahera till sig kandidater. Dock anser en av 
informanterna att om implementeringen av AI sker på fel sätt så kan organisationens employer 
branding ta skada. 
 
7.2 Rekryteringsprocessen utifrån ett rationellt perspektiv 
En del forskare inom organisation menar att rekryteringsprocessen är en social process, där 
rekryteringen ofta färgas av rekryterarens egna både medvetna och omedvetna fördomar och 
föreställningar (Bolander, 2002). Med AI-verktyg kan rekryteringen komma att bli mer rättvis 
och beslutsprocessen kan bli mer rationell, vilket i sin tur innebär att rekryteringsprocessen blir 
mer som den anses vara enligt den psykometriska ansatsen. Ser man rekryteringsprocessen 
utifrån den psykometriska ansatsen kan de olika AI-verktygen ses som urvalsinstrument som 
används för att mäta kandidatens kapacitet och begåvning, personlighet, arbetsmotivation samt 
förväntningar. Detta för att senare kunna ta ett sådant rationellt beslut som möjligt om vilken 
kandidat som är den mest lämpliga. De olika AI verktygen kan bidra till att göra 
rekryteringsprocessen mer rationell då en del av AI-verktygen ämnar till att eliminera 
subjektiviteten som ofta finns hos mänskliga rekryterare. Förespråkare för den psykometriska 
ansatsen menar att så länge de olika stegen i rekryteringsprocessen följs kommer det vara 
möjligt att göra ett objektivt beslut.  
 
AI används inte direkt för att fatta ett beslut om vilken kandidat som ska anställdas. Det kan 
dock användas indirekt vid beslutsfattandet genom att AI varit delaktig i tidigare steg i 
rekryteringsprocessen. AI bidrar således med att ta fram underlag för att kunna ta ett så 
rationellt beslut som möjligt. Jacobsen (2014) menar att om en person ska agera fullständigt 
rationellt behöver denne ha fullständig information om alla lösningar samt deras konsekvenser. 
Detta är något som inte ens är möjligt med hjälp av AI-verktyg då AI-verktygen inte 
automatiskt genererar fullständig information om alla kandidater eller konsekvenserna valet av 
kandidat kommer att generera. AI-verktygen kan dock bidra till att ge rekryteraren mer 
information än denna annars skulle kunnat samla in. Detta förminskar dock inte att människan 
fortfarande är en social varelse. Risken finns att rekryteraren ska vinkla verktygen för att 
rättfärdiga sina beslut istället för att använda AI-verktygen för att kunna ta mer rationella 
beslut. 
 
7.3 Etiska aspekter 
Många menar att implementeringen av AI kan bidra till att göra rekryteringen mer rättvis och 
undvika bias från mänskliga rekryterare. En del forskare menar dock att det är svårt att undvika 
bias när den data som matas in AI-verktyget redan har fördomar inbäddade i sina textkällor. 
En av informanterna vi intervjuat menar att de ska eliminera riskerna för bias i deras AI-robot 
genom att inte använda sig utav historisk data och att kontrollera koden regelbundet.  
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Enligt en undersökning av Todorov och Willis (2006) upptäckte de att endast efter några 
sekunder har man bildat en uppfattning av personen man nyss har träffat. Individen har 
otillräcklig tid för att bilda sig en rationell bild av personen man träffat då vårt tankesätt inte 
hinner påverka reaktionen. Han skriver att människor svarar intuitivt mot ett ansikte. Detta 
visar att redan efter ett fåtal sekunder har man bestämt sig för vem man gillar. En av våra 
informanter hävdar att deras robot kan göra så att det blir mer rättvist då roboten inte kan 
påverkas som en människa. En rekryterare kanske redan har bestämt sig ifall den gillar en 
kandidat efter endast några sekunder baserat på utseendet, detta ska inte kunna hända med hjälp 
av roboten som informanten vill implementera i sin verksamhet. Roboten kommer endast utgå 
från kandidaternas kompetenser. Enligt forskaren Todorov så ändrades inte observatörens 
uppfattning när de fick mer tid på att göra en bedömning av ansiktena. Han hävdar att 
observatören istället blev mer övertygad i sitt belsut om tiden förlängdes. En intervjuare har 
endast en begränsad tid på sig för att lära känna en kandidat, detta kan resultera i att kandidaten 
inte blir bedömd rättvist, efter sina kompetenser.  
 
Det finns flera studier som bland annat “Hiring as Cultural Matching: The Case of Elite 
Professional Service Firms”(2012) som visar att det är vanligt att arbetsgivare anställer 
kandidater som har liknande egenskaper som dem själva. Man utgår inte bara ifrån kompetenser 
utan tittar även på kulturella likheter. Forskarna Lewis och Reynolds har i sin studie kommit 
fram till att ju mer varierade grupper var gällande ålder, etnicitet och kön desto bättre var 
grupperna när det gäller produktivitet och kreativitet. Även sådana aspekter kommer roboten 
inte ta hänsyn till enligt informanten. Roboten kommer inte att lägga någon tyngd på 
kandidaters etnicitet, ålder och kön.  
 
 

 Steg i rekryteringsprocessen Hur AI används i stegen  

 Fastställa behovet X 

 Kravanalys/ Specifikation Tar fram urvalskriterier 

 Skaffa kandidater 

Sökning efter kandidater på Linkedin med 
hjälp av sökord framtagna av AI-robot, 
sökning av icke-aktiva kandidater på 
sociala plattformar 

 Behandla ansökningshandlingar Ranka CV:n från 1-100 beroende på hur 
bra de överensstämmer med kravprofilen. 

 Träffa och intervjua vissa sökningar  Initial intervju för att bedöma 
kandidaternas kompetenser 

 Ta referenser ev. testa kandidaterna X 
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 Utvärdera/ Fatta beslut  Beslutsunderlag från tidigare steg 

 Erbjuda anställning  X 

 Introduktion  Chatbot som stöd vid eventuella frågor 

 Uppföljning  X 

  Tabell 4. Sammanställning av hur AI används i de olika stegen i rekryteringsprocessen 
 
 

8 Diskussion  
Studien visar hur några informanter har valt att använda sig av AI för att spara tid och dra ner 
kostnader, den tar även upp möjligheter och etiska utmaningar. Intervjuresultat visar att 
aktörerna i rekryteringsbranschen ser en stor potential i användning av AI i 
rekryteringsprocessen. Informanterna tror att det finns oändliga möjligheter med AI och att 
hitta smarta lösningar för branschen. Vi tror även på att det finns stora utvecklingsmöjligheter 
och att AI kommer bli allt vanligare inom rekryteringen i framtiden.  
 
Vår analys visar att AI kan användas i sex av de tio olika stegen i rekryteringsprocessen men 
att den mänskliga rekryteraren ännu är nödvändig. Vi kan även se att majoriteten av 
informanterna är positivt inställda till implementeringen av AI i rekryteringsprocessen. De ser 
de snarare som en stor hjälp som hjälper de att lägga ner tid på uppgifterna de finner givande 
och roliga. Det finns dock en informant som i dagsläget är negativt inställd till 
implementeringen av AI och menar att tekniken ännu inte är mogen. Antalet informanter är 
dock inte tillräckliga för att vi ska kunna dra några generella slutsatser men utifrån vår studie 
är majoriteten av informanterna positivt inställda till implementeringen av AI. 
 
Den konkurrenskraftiga rekryteringen kan vara en anledning till att man har blivit mer öppen 
till att använda AI i sin rekryteringsprocess. Det råder en tuff konkurrens om rätt arbetskraft, 
vi tror att med hjälp av AI kan man göra det enklare för sig att hitta rätt kandidater. Vi tror även 
att man kan ägna sin tid åt viktigare uppgifter som att lära känna sina kandidater bättre istället 
för att “searcha” i flera timmar efter kandidater. Aspekter som engagemang och kreativitet kan 
höjas på företaget då arbetarna känner att de kan spendera sin tid på uppgifter som de tycker är 
roliga och får dem att utvecklas. Repetitiva och monotona uppgifter kan var tråkiga och stoppar 
kreativa tankar och idéer från att flöda mellan de anställda på företaget. 
 
När det gäller etiska aspekter inom ämnet, finns det mycket att ta hänsyn till. Det kan vara 
exempelvis att all data måste behandlas på ett sätt som skyddar individen från att fara illa. Ett 
annat exempel är att regelbundet kontrollera kod så att AI-verktygen inte använder sig av någon 
sorts bias som diskriminerar en specifik målgrupp. Vi anser att det är av stor vikt att AI-system 
utvecklas på rätt sätt, där man har ett etiskt ansvar. Därför är det viktigt att man inte är rädd att 
diskutera och lyfta fram viktiga punkter som bör följas och respekteras vid implementation av 
AI-verktyg.  
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Det finns utmaningar med att implementera AI-verktyg och därför avvaktar vissa med att 
använda sig av det. Först och främst kan det var kostsamt att implementera AI-system i 
rekryteringsprocessen och det ligger även mycket tid bakom, då man ständigt måste träna de 
olika AI-verktygen man har valt att använda sig av. Det är alltså inte så enkelt, man kan inte 
förvänta sig att AI kommer lösa alla problem utan det krävs mycket jobb att få allt att flyta på 
och fungera bra. Desto mer tid du lägger på att träna AI-verktygen desto bättre kommer de att 
fungera och ge stöd till de olika stegen i rekryteringsprocessen. Det är viktigt att de anställda 
blir utbildade och får rätt stöd för att förstå sig på hur man använder sig av AI-verktygen, detta 
kan vara en utmaning då det kommer att kosta pengar och ta tid. 
 
Vi tror att det finns en stor potential i att använda AI-verktyg och att det kan bidra till att frigöra 
tid hos rekryterare samtidigt som det minskar kostnaderna på lång sikt. Vi tror även på att AI 
till viss del kan bidra till att göra rekryteringsprocessen mer rationell och etisk, förutsatt att bias 
inte är inprogrammerad i produkten. Trots detta tror vi inte att det är möjligt att göra 
rekryteringsprocessen helt rationell då det fortfarande är rekryteraren som tar det slutgiltiga 
beslutet. Vi tror även att det finns en risk att rekryteraren vinklar AI-verktyget för att rättfärdiga 
sina beslut eller att de väljer att helt förlita sig på AI och tappa förtroendet för sig själva. 
 

9 Slutsats  
Utifrån studien kan vi dra slutsatserna om att AI kan användas i stegen kravanalys/ 
specifikation, skaffa kandidater, behandla ansökningshandlingar, träffa och intervjua vissa 
sökanden, introduktion samt i utvärdering/fatta beslut. AI kan även användas för att stärka 
företags Employer branding samt för att minska administrativa uppgifter i 
rekryteringsprocessen. Vår studie bekräftar att det är vanligt att anta att AI kan göra 
rekryteringen mer rättvis, trots detta finns det forskning som visar på att det alltid finns en risk 
med att bias programmeras in i produkten eller att den data som matas in i verktygen innehåller 
bias. Trots att forskare konstaterar risker med att fördomar och "bias" kan vara svårt att 
eliminera eftersom de kan såväl programmeras som förekomma i data som inmatas, kan vår 
studie bekräfta att det bland praktiker förekommer tro på att AI kan vara helt fritt från fördomar 
och bias. Utifrån resultatet kan det även dras en slutsats om att de olika AI-verktygen bidrar till 
att göra rekryteringsprocessen och beslutsfattandet mer rationellt genom att öka sannolikheten 
att de olika stegen i rekryteringsprocessen följs samt bidra med ett större beslutsunderlag. Det 
finns dock ingen möjlighet att helt eliminera rekryterarnas subjektivitet då det är rekryteraren 
som tar det slutgiltiga beslutet och denna har möjlighet att vinkla AI-verktygen för att stödja 
sitt beslut snarare än att använda det som ett beslutsunderlag. 
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10 Vidare forskning 
Studien berör inte kandidaternas upplevelser av implementeringen av AI inom 
rekryteringsprocessen. Det hade därför varit intressant att undersöka kandidatens upplevelse 
genom både kvalitativa och kvantitativa metoder för att samla in så mycket data som möjligt. 
Kandidatens tankar och åsikter om AI-verktygen kan vara av en stor relevans då det påverkar 
deras syn av organisationen. Det hade även varit intressant att utföra vår studie med ett större 
antal deltagare och gå in mer på djupet beträffande etik. Detta för att kunna dra mer generella 
slutsatser gällande användningen av AI inom rekrytering i Sverige samt hur användningen 
påverkar de etiska aspekterna. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

- Vilken typ av AI är det ni använder er utav? Exempel 
- Vilka uppgifter kan AI-verktyget utföra?  
- På vilket sätt har arbetet förändrats? 
- Hur länge har ni använt AI? 
- Finns det aspekter som behöver utvecklas? 
- Hur tror ni det ser ut om 5 år? 
- Tror ni att det blir mer rättvist eller orättvist med AI? Kan ni ge exempel? 
- Hur har de olika stegen i rekryteringsprocessen påverkats?  
- Var de anställda i företaget öppna eller emot implementationen av AI?  
- Hur gick ni tillväga när ni implementerade AI i företaget?  
- Känner ni att ni har kunnat utveckla en närmare relation med kandidaterna, nu när AI 

har implementerats i er rekryteringsprocess? 
- Har ni kunnat dra ner på kostnaderna?  
- Upplever ni att rekryteringsarbetet blivit effektivare och på vilket sätt?  
- Upplever ni att kandidaterna har en negativ inställning gentemot AI?  
- Vilka möjligheter ser ni med AI?  
- Vilka utmaningar ser ni med AI?  

 
 
 
 
 
 


