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Abstract 
 
The phenomenon of Artificial Intelligence (AI) is a trending technology that is applied in 

several different areas of society. In HR work, the recruitment process can be based on AI 

technology and large parts can be automated. Previous research has shown that both selection 

and matching of candidates have been useful areas where companies can automate in order to 

make more efficient use of their time. AI technology is not yet a well-established phenomenon 

in Swedish companies and therefore, the recruiters' perception of use has been studied. The 

purpose of the study is to increase understanding of the use of AI technology in the recruitment 

process of staffing agencies, as there are large volumes of job seekers in the staffing industry 

and their main job is to work with staffing and recruitment. 

 

The theoretical frame is based on two different approaches to recruitment. They consist of the 

psychometric approach, which is an objective approach, and the social approach, which is a 

subjective approach to the recruitment process. The theoretical framework is also based on a 

research summary on AI technology in order to make a comparison between previous research 

and the recruiters' insights in the analysis. The authors have developed their own analysis model 

to use the theoretical frame to analyze the empirical material. 

 

To create a deeper understanding of recruiters perception of the use of AI in the recruitment 

process, the study is based on qualitative interviews with recruiters at staffing companies. In 

order to create a variation among the respondents, the authors the study have conducted 

interviews with nine different respondents at seven different staffing companies. The empirical 

data has been analyzed by the authors' analysis model. The result suggests that the recruitment 

process today is not adapted to use AI and, above all, the work with the requirement profile 

needs to be developed in order for AI to reach the maximum usage. The conclusion of the study 

is that a development of the two previously presented approaches to the recruitment process 

will be required. The authors propose the automated approach to recruitment as a third 

approach, where the initial process is objectified and adapted for AI but the human factors are 

maintained in subjective interview processes with human decisions. 

 

Keywords: AI, Artificial Intelligence, Recruitment Process, Recruiting Approaches, Staffing 

Agencies 

  



 
 

 

Sammanfattning 
 
Fenomenet Artificiell intelligens (AI) är en högaktuell teknik som appliceras på flera olika 

områden inom samhället. Inom HR-arbetet kan rekryteringsprocessen baseras på AI-teknik och 

stora delar kan komma att automatiseras. Tidigare forskning har visat på att både urvalssökning 

och kandidatmatchning har varit användbara områden där företag kan automatisera för att 

tidseffektivisera. AI-teknik är ännu inte ett väletablerat fenomen på den svenska 

arbetsmarknaden och därför har rekryterares perception kring användandet undersökts.  Syftet 

med studien är att öka förståelse om användning av AI-teknik i rekryteringsprocessen hos 

bemanningsföretag då det är stora volymer av arbetssökande inom bemanningsbranschen och 

deras huvudsysslor är att arbeta med bemanning och rekrytering. 

 

Den teoretiska referensramen baseras på två olika ansatser till rekrytering. De utgörs av den 

psykometriska ansatsen, som är en objektiv ansats, och den sociala ansatsen, som är en 

subjektiv ansats, för rekryteringsprocessens utformning. Den teoretiska referensramen baseras 

även på en forskningssammanställning om AI-teknik för att i analysen kunna göra en 

jämförelse mellan tidigare forskning och rekryterares insikter. Författarna har tagit fram en 

egen analysmodell för att använda den teoretiska referensramen till att analysera det empiriska 

materialet. 

 

För att skapa en djupare förståelse för rekryterares perception av användandet av AI i 

rekryteringsprocessen baseras studien på kvalitativa intervjuer med rekryterare på 

bemanningsföretag. För att skapa en variation bland respondenterna har studiens författare 

utfört intervjuer med nio olika respondenter på sju olika bemanningsföretag. Den insamlande 

empirin har analyserats genom författarnas analysmodell. Resultatet tyder på att 

rekryteringsprocessen idag inte är anpassad för att använda AI och framförallt arbetet med 

kravprofilen behöver utvecklas för att AI ska nå maximal utdelning. Studiens slutsats är att det 

kommer krävas en utveckling av de två tidigare presenterade ansatserna till 

rekryteringsprocessen. Författarna föreslår den automatiserade ansatsen till rekrytering som 

en tredje ansats, där den inledande processen objektiviseras och anpassas för AI och de 

mänskliga faktorerna bibehålls i subjektiva intervjuprocesser och mänskliga beslut. 

 

Nyckelord: AI, Artificiell Intelligens, Rekryteringsprocessen, Rekryteringsansatser, 

Bemanningsföretag  
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1. Inledning 

I inledningen presenteras artificiell intelligens (AI) i avsnittet problembakgrund och sedan 

beskrivs utvecklingen av AI-teknik inom rekryteringsprocessen. Avsnittet problemdiskussion 

söker en vidare förståelse för fenomenet och identifierar ett behov av vidare forskning, vilket 

leder till studiens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposition.  

1.1 Problembakgrund 

Artificiell intelligens (AI) är ett högaktuellt fenomen, men redan 1950 undersökte Turing 

(1950) via en studie om en dator kunde spela spel med människor. Även om Turing 

misslyckades så menade han att om 50 år kommer datorer kunna spela spel, vilket han hade 

rätt i. Nu klarar datorer inte bara av att spela exempelvis schack utan även vinna mot flera 

etablerade spelare (Subrahmanian, 2017). 

 

AI är således inte ett helt nytt koncept, det kan ses som en samling av olika slags teknologier 

som kan utföra uppgifter som tidigare krävt någon typ av mänsklig intelligens. AI-teknikens 

bredd gör att den lämpar sig för att utföra flera typer av uppgifter och det sker kontinuerliga 

framsteg i utvecklingen kring exempelvis självkörande bilar, taligenkänning eller rekryteringar 

(Russel & Norvig, 2003; Karlsson, 2018; Xu & Wu, 2018). AI baseras på algoritmer och 

algoritmer är instruktioner om vad som ska göras, i vilken ordning och hur informationen ska 

användas för att komma fram till ett resultat (Haider & Sundin, 2016). AI är en 

vidareutveckling av rena algoritmer, den försöker inte bara förstå utan även utveckla nya 

intelligenta enheter (Russel & Norvig, 2003). Samhället börjar idag adaptera sig till de tekniker 

som tidigare bara funnits i fantasier och AI tillämpas nu i många områden i dagens samhälle. 

AI-tekniken har även kommit att få en betydande roll för HR och inom rekryteringsarbetet. 

Enligt Upadhyay och Khandelwal (2018) har AI under 2018 blivit en av de största trenderna 

bland rekryteringspersonal. Då företag agerar i en allt större global kontext och det finns ett 

större urval av kunskap än tidigare samt då den fysiska arbetsplatsen inte längre har samma 

betydelse, så menar Upadhyay och Khandelwal (2018) att det finns utmaningar med att hitta 

den bäst lämpade kandidaten och att hantera urvalsprocessen med ett stort antal sökanden. De 

menar att det finns stor potential i att möta dessa utmaningar genom AI-teknik. 
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Enligt Upadhyay och Khandelwal (2018) kan AI-tekniken underlätta för mänskliga rekryterare 

genom att skanna kandidaters sociala medier och på så vis kunna granska och bedöma deras 

värderingar och attityder. Ett av de områden där AI-tekniken kan användas inom 

rekryteringsprocessen är att granska kandidaters publiceringar och genom en nätgranskning 

göra en objektiv bedömning av kandidatens kompetens och färdigheter. Faliagka, Tsakalidis 

och Tzimas (2012) menar att inom sök och urvalsprocessen så kan AI-teknik bland annat 

granska LinkedIn-profiler. Det skapar en möjlighet för rekryterare att nå ut till individer som 

inte sökt utannonserad tjänst och att de på så vis blir föremål för en passiv talangjakt och kan 

bli headhuntade till arbete. 

 

Lindelöw (2003) menar att nästa steg i urvalsprocessen är den första intervjun. Det är under 

den processen viktigt att alla kandidater möts, bedöms och ges lika stor möjlighet att framställa 

sig själva, även om första mötet bör ha en känsla av tillmötesgående och vara avslappnat. Det 

har börjat ske AI-baserade intervjuer, där det första mötet mellan organisation och kandidat 

sker genom en chat-robot. Ett exempel där den första intervjun sker med hjälp av AI-teknik är 

på Ikea och deras “medarbetare” roboten Vera. Genom det kan Ikea i Moskva nu hantera 

uppemot 1500 anställningsintervjuer på en dag. Därefter rekommenderar Vera vidare de bästa 

kandidaterna till mänskliga rekryterare, där det slutgiltiga beslutet fattas om vem som blir 

anställd (Karlsson, 2018). Sheth (2018) menar att chat-robotar kan förenkla HR-arbetet då de 

utgör en ökad tillgänglighet och kan hantera enklare och mer standardiserade frågor, vilket 

frigör tid för de mänskliga resurserna att hantera mer komplexa frågorna. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det kan vara en dyr process för en organisation att rekrytera. Det tillkommer utgifter för 

annonsering, rekryteringsprocess och kostnader för minskad produktivitet under 

inskolningstiden. Det som kostar organisationen ännu mer är då det skett en felrekrytering 

genom att organisationen utför en introduktion där de betalar ut full lön för den nyanställda 

medarbetaren utan att uppnå full produktivitet. Organisationen förlorar även inkomst genom 

produktionsbortfall då en handledare har frångått sina ordinarie arbetsuppgifter för att bistå vid 

inskolningsprocessen (Johanson & Jorén, 2017). Felrekryteringen resulterar därmed i att 

rekryteringsprocessen måste upprepas. För att försöka minska risken för felrekrytering kan 

företag satsa på sin kärnverksamhet och rekryteringsprocessen kan istället köpas in som en 
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extern tjänst från företag som har rekrytering som kärnverksamhet, exempelvis 

rekryteringsföretag (Jamil & Neem, 2013). 

 

Enligt Faliagka et al. (2012) kan ett effektiviserat arbetssätt för rekrytering ske med hjälp av 

AI-teknik och menar att den automatiserade förhandsgranskningen kan bli mer konsekvent 

jämfört med mänskliga rekryterare. Det leder till att rekryteringsprocessen blir tidseffektiv 

vilket kan leda till stora kostnadsbesparingar. Även om rekryteringsprocessen kan förkortas 

leder det inte till en kostnadseffektivisering för anställningsprocessen om det sker en 

felrekrytering, utan istället sker det en utökad kostnad (Catasús, Högberg & Johrén, 2012). 

 

En av de aspekter som kan förbättras i automatiseringen av rekryteringsprocessen är 

urvalsfaktorer och bakgrundssökningen. Där har AI-tekniken haft en stor påverkan då det blivit 

en ny stödpunkt för rekrytering (Upadhyay & Khandelwal, 2018). Inom bemanningsbranschen 

är det stora volymer med arbetssökande för att tillsätta alla vakanta tjänster. Enligt bransch- 

och arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen (2019) så var det omkring 250 000 

personer som någon gång under 2017 arbetade för deras medlemsföretag. Enligt Upadhyay och 

Khandelwal (2018) klarar AI-tekniken, trots stora volymer av data, att hitta de lämpligaste 

kandidaterna. Faligaka et al. (2012) menar dock att vid rekrytering av tjänster som har mer 

komplexa krav i sin arbetsbeskrivning behöver människan granska kandidatansökningen 

noggrannare. En svårighet vid insamlandet av data om kandidater är dataskyddsförordningen 

(General Data Protection Regulation, GDPR) vilket gör att företag kräver ett personligt 

godkännande vid insamling av data som berör personuppgifter (Datainspektionen, u.å.). 

 

Omer (2018) menar på att tillämpning av AI-teknik helt kan komma att förändra de 

arbetsprocesser som HR idag nyttjar och att det kommer innebära förändringar för HR i 

framtiden. AI-teknik är kontrollerbar och baseras på mänskligt inprogrammerade algoritmer. 

För rekryteringsprocessen är det tänkt att generera en objektiv bild av kandidaten baserat på 

regler gällande exempelvis kompetenser, meriter och tidigare referenser. Det kan då utgöra en 

brygga mellan kandidat och potentiell arbetsgivare. Dock återger en dator inte alltid den bäst 

lämpade bilden av verkligheten på grund utav att den baserar sitt resultat på inmatad 

information. Människan besitter således en subjektiv förmåga att uttrycka empati, känna 

känslor och läsa in sammanhang i bedömningar. Det finns helt enkelt tillfällen då en människa 
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besitter förmågor som går att använda för att läsa av situationer vilket en dator inte klarar av 

(Bajer, 2017; van Esch, Black & Ferolie, 2019). 

 

Att AI-tekniken kommer få ett stort inflytande på den mänskliga tillvaron i både privatliv och 

i yrkesliv råder det generell konsensus om. Enligt Omer (2018) så kommer det i framtiden att 

finnas ett minskat behov av mänsklig personalplanering och introduktion. Det är en 

omdebatterad fråga huruvida nya tekniker förstör arbetstillfällen för människor. Dubhashi och 

Lappin (2017) menar att det har varit så under hela den tekniska utvecklingen och det är 

människans förmåga att adaptera sig till tekniken och samverka med den som har varit 

lösningen. Enligt Omer (2018) kommer införande av AI-teknik förändra behovet av mänskliga 

resurser i HR-arbetet och personalstyrkan kommer minska jämfört med idag. 

 

Idag finns det viss forskning på AI-teknik och automatisering av processer då det är ett 

internationellt trendande fenomen (Upadhyay & Khandelwal, 2018). Det påvisas dock i en 

undersökning utförd i november 2018 av Edge HR att endast 6% av svenska företag använt 

AI-teknik för någon av företagets HR-processer. Det påvisar då på att det internationellt 

trendande fenomenet inte har ett lika stort inflytande i Sverige. En anledning till det skulle 

kunna vara okunskap kring AI, då undersökningen påvisade att 40% av de respondenter som 

svarade att de inte arbetade med AI-teknik i dagsläget, inte alls var införstådda med vad 

tekniken innebär (Edge HR, 2019).  Det finns därför ett intresse i att vidare undersöka hur 

rekryterare i en svensk kontext ställer sig till AI-teknik och dess användning i 

rekryteringsprocessen. 

 

Det är ett högaktuellt ämnesområde som behöver belysas inom arbetet med 

personalrekrytering, för att vidareutveckla kunskapen och skapa beslutsunderlag för nästa 

eventuella strategiska beslut. Leong (2018) menar att AI inte är en framtid på arbetsplatsen 

utan den är här och det är nu den ska användas. Då AI-teknik ännu inte är väletablerad inom 

HR-arbetet på den svenska arbetsmarknaden, finns det ett intresse i att belysa de möjligheter 

och hot som bemanningsföretag ser med eventuell användning av AI-teknik inom 

rekryteringsprocessen. Med hjälp av AI kan man snabbare hitta den bästa kandidaten och inte 

bara en passande (Leong, 2018). Även då det under de senaste åren implementerats mer 

teknologi inom HR, vilket resulterat i mer rationaliseringar och automatisering inom 

rekryteringsprocesser, så menar Leong (2018) att det fortfarande eftersöks förbättringar inom 
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det dagliga arbetet. Genom att belysa detta, kan det bidra med förståelse för hur utvecklingen 

av AI-teknik kan matcha branschens behov.  

 

När ett företag gör en investering och anlitar en extern rekryterare förväntas investeringen 

sedermera återbetala sig men även att de förväntningar företaget har på rekryteraren uppfylls 

(Kinnunen & Parviainen, 2016). Enligt He (2018) är rekryterare ständigt under press för att 

leva upp till de förväntningar och krav som ställs på dem för att leverera rätt kandidat, med rätt 

kompetens, till rätt tjänst. För att hitta nya medarbetare kan det eventuellt utgöra en fördel att 

automatisera flera delar av en rekryteringsprocess. AI är ett fenomen som tycks vara 

oundvikligt och det är ett verktyg som märkbart kommer påverka arbetslivet för rekryterare. 

Det finns ett intresse i att undersöka rekryterarnas inställning till fenomenet då det både kan 

utveckla deras arbetssätt framåt likväl som det riskerar att ta arbete ifrån dem. 

1.2.1 Problemformulering. 

Vilka möjligheter och hot ser rekryterare på bemanningsföretagen med användningen av 

artificiell intelligens i rekryteringsprocessen? 

1.2.2 Syfte 

Syftet med studien är att öka förståelse om hur AI-teknik kan användas i rekryteringsprocessen 

hos bemanningsföretag. Den kommer belysa vilka möjligheter och hot rekryterare ser med 

användning av AI-teknik och därför baseras studien på hur bemanningsföretags 

rekryteringsprocesser ser ut i dagsläget. Genom att analysera rekryteringsprocessen kan det ge  

indikationer på vilka funktioner och i vilka processer AI-tekniken kan bistå rekryterare och var 

tekniken saknar fotfäste. Analysen av studiens resultat ska bidra till en ökad förståelse kring 

AI-teknik i rekryteringsprocessen. 
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1.3 Disposition 

Inledningskapitlet utgörs av en presentation av det valda studieområdet, där viss tidigare 

forskning presenteras som bakgrund av studiefenomenet. I kapitlet identifieras även studiens 

problemområde och här presenteras även studiens problemformulering och syfte. 

 

Den teoretiska referensramen identifierar och definierar relevanta begrepp. I kapitlet 

presenteras även teori kring rekryteringsprocessen och det sker en forskningssammanställning 

om AI-teknik. Kapitlet avslutas med en analysmodell framtagen av författarna, baserad på den 

teoretiska referensramen för att kunna analysera det empiriska materialet. 

 

I kapitlet metod presenteras studiens metodval genom en beskrivning och en motivering. Det 

förklaras hur den teoretiska referensramen har inhämtats. Därefter förklaras hur det empiriska 

materialet ska samlas in genom en detaljerad beskrivning följt av en förklaring till de urval som 

sker. Efter det presenteras hur det insamlade materialet ska analyseras med hjälp av studiens 

analysmodell. I kapitlet presenteras och diskuteras sedan studiens metod- och källkritik. För att 

sedan avslutas de med de etiska reflektionerna. 

 

Empirikapitlet består av en presentation av respondenterna i studien och presenterar relevanta 

delar av de insamlande empiriska materialet. Det material som presenteras i kapitlet är 

tematiserat och uppdelat efter rekryteringsprocessens olika delar och avslutas med en 

sammanfattning av de möjligheter och hot respondenterna uppger sig se med AI i 

rekryteringsprocessen. 

 

I kapitlet analys analyseras det empiriska materialet utifrån författarnas analysmodell. 

Analysen är tematiserad efter rekryteringsprocessens faser och varje process analyseras först 

genom de två ansatserna för rekrytering för att sedan jämföras med tidigare forskning och 

teorier kring AI. 

 

Uppsatsen avslutas med slutsatskapitlet där problemformuleringen besvaras. Där presenteras 

även studiens praktiska och teoretiska bidrag för att sedan diskutera studiens resultat kopplat 

till den tidigare forskning som är presenterad i uppsatsen. Kapitlet avslutas med att författarna 

kritiskt granskar studiens genomförande och presenterar förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen definieras relevanta begrepp kopplade till studiens syfte för att 

skapa en förståelse för författarens tolkning av dessa. Detta kapitel presenterar två i 

forskningen vanligt förekommande ansatser för rekrytering. De utgörs av en objektiv och en 

subjektiv ansats för rekryteringsprocessens utformning. Kapitlet redovisar även 

forskningssammanställning om AI-teknik för att i analysen kunna göra en jämförelse mellan 

tidigare forskning och rekryterares insikter. Teorikapitlet avslutas med en analysmodell 

framtagen av författarna för att beskriva hur teorin ska användas för att analysera det 

empiriska materialet.    

2.1 Bemanningsföretag 

Johnsson (2010) beskriver bemanningsföretag som kompetensförsörjande verksamheter med 

tre olika huvudsysslor, bemanning, omställning och rekrytering. Avgörande för att ett 

bemanningsföretag ska lyckas med dessa tre delar är att informationen och 

arbetsspecifikationerna är utförliga och korrekta (Florea, 2016). 

 

Huvudsysslan bemanning innefattar enligt Johnsson (2010) att ett bemanningsföretag hyr ut 

sin personal till ett kundföretag som arbetskraft, alternativt kan personalen hyras ut för en hel 

avdelning och kunden köper tjänsten komplett med både arbetskraft och arbetsledning. Enligt 

Florea (2016) så är det passformen mellan kandidat och behovet hos organisationer som avgör 

hur kvaliteten blir, vilket kan vara avgörande om det ska rekryteras eller tas in bemanning. 

Omställning menar Johnsson (2010) gäller tjänster där ett bemanningsföretag utför tjänster som 

kan hjälpa kunden vid en personalminskning och med personalutvecklingsinsatser. Det innebär 

inte alltid att ett bemanningsföretag arbetar med konsulterande verksamhet, utan de kan även 

arbeta med HR-insatser och arbetsmarknadstjänster såsom jobbcoachning och 

arbetsförmedling. Florea (2016) menar att bemanningsföretag kan vara en bra 

informationskälla till karriärvägledning. Det tredje verksamhetsområdet Johnsson (2010) 

benämner är rekrytering och det innebär att företag kan outsourca hela rekryteringsprocessen 

till ett bemanningsföretag som levererar kandidatförslag till organisationen som sedan tar det 

slutgiltiga beslutet. Då det finns flera olika rekryteringskällor menar Florea (2016) att 

bemanningsföretag kan vara en kraftfull källa att använda vid rekrytering. 
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2.2 Rekrytering 

Rekryteringsprocessen är både tidskrävande och leder ofta till höga kostnader (Grabara, Kot, 

& Pigoń, 2016) och ska enligt Galfvensjö (2006) inte betraktas som en enkel process. Enligt 

Heraty och Morley (1998) finns det flera avgörande beslut som ska fattas vid en rekrytering, 

då rekryteringen ska ligga i linje med organisationens mål och kultur. Rekryteringen kan ske 

både externt likväl som internt inom organisationen. Rekrytering genom externa kandidater 

kan enligt Galfvensjö (2006) öka valfriheten då det kan finnas ett större utbud av sökande men 

enligt Anand et al. (2018) tar det längre tid och kostar mer. Företag strävar efter att rekrytera 

så effektivt som det går för att hitta rätt personer, med rätt kunskaper, till så låg kostnad och 

kortast tid som möjligt (Grabara et al., 2016). 

 

En extern rekrytering ställer krav på en extra noggrannhet av rekryteraren då det inte finns en 

direkt kännedom gällande kandidatens kunskaper och färdigheter utan rekryteraren får 

tillförlita sig på referenser från tidigare erfarenheter (Galfvensjö, 2006). En internrekrytering 

sker inom organisationen, vilket leder till att rekryteringskällan är mer lättåtkomlig (Anand et 

al., 2018). Galfvensjö (2006) menar att det även vid en internrekrytering är viktigt för 

rekryteraren att vara noggrann, då det handlar om att matcha rätt kandidat till rätt tjänst. Den 

information som finns inom organisationen kring kandidatens tidigare kunskaper och 

färdigheter innebär inte per automatik att de är korrekta för den nya tjänsten. Lindelöw (2003) 

menar då att det är viktigt för organisationer att behålla ett långsiktigt tankesätt vid 

rekryteringar. 

2.2.1 Två olika ansatser 

Det finns flera teorier kring hur rekrytering bör ske och hur rekryteringsprocessen kan utformas 

på det sätt som gynnar företagets effektivitet (Lindelöw, 2003; Englund, 1999; Bolander, 

2002). Rekrytering som en standardiserad process utvecklades enligt Bolander (2002) så tidigt 

som förra sekelskiftet och det är en process som är i ständig utveckling för att matcha 

organisationers krav på effektivitet och organisatorisk utveckling. Den övergripande 

forskningen kring rekryteringsprocessen belyser emellertid två olika ansatser på hur 

rekryteringsprocessen kan utformas. Inom den psykometriska ansatsen baseras 

rekryteringsprocessen på rationalism och instrument för urval och beslutsfattande för att 

matcha kandidat mot organisationens kravprofil (Cole, Rubin, Feild, & Giles 2007). Den 
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sociala ansatsen ser rekryteringsprocessen ur ett socialt perspektiv och belyser relationen som 

uppstår mellan beslutstagare och kandidat (Bolander, 2002).  Dessa utgångspunkter är väl 

tilltagna inom forskningen då de utgör två idealtyper för rekrytering. Den psykometriska 

ansatsen är den ansats vilken fokuserar på rationalitet och objektivitet, medan den andra 

ansatsen är relationsorienterad och belyser subjektivitet inom rekryteringsprocessen.  

 

2.3 Den psykometriska ansatsen 

Den psykometriska ansatsen utgår ifrån en framställd kravprofil från organisationen där 

kandidaten ska kunna utföra de arbetsmoment som faller inom ramen för arbetsbeskrivningen 

(Posthumus, Bozer, & Santora, 2016). Prediktion utgör en viktig faktor inom 

rekryteringsprocessen, då den är baserad på olika urvalsmetoder vilka är ämnade att objektivt 

bedöma kandidaternas kunskap och erfarenhet utifrån organisationens kravprofil (Bolander, 

2002). Det är kravprofilen som ligger till grund för det som sker under hela 

rekryteringsprocessen för att matcha en kandidat med kvalifikationerna för de arbetsuppgifter 

gällande tjänst innefattar (Englund, 1999). Inom den psykometriska ansatsen är det rationalitet 

och objektivitet som utgör grundstenar för rekryteringen, vilket gör att alla kandidater matchas 

onyanserat mot kravprofilen. Det finns flera olika normativa modeller för rekrytering, oftast 

nedtecknade i konkreta rekryteringshandböcker (Bolander, 2002). 

 

Den prediktion som utgör en viktig funktion i den psykometriska ansatsen baseras på 

mätinstrument och urvalsmodeller. För att kunna avgöra kvaliteten på dessa används vanligen 

två centrala begrepp, Reliabilitet och Validitet (Lindelöw, 2003). Hur tillförlitligt 

mätinstrumentet är, mäts genom Reliabilitet och det ska visa hur stor sannolikhet det är att 

testpersonen får samma resultat oavsett tillfälle som testet utförs. Validitet är till för att mäta 

hur väl testet mäter det som det är tänkt att mäta (Hernon & Schwartz, 2009). Det är enligt 

Lindelöw (2003) svårt att mäta testets validitet då det kräver en ökad förståelse om vad som 

faktiskt ska mätas och hur det ska definieras. 

 

Kritik har riktats mot den psykometriska ansatsen då kritikerna anser att dess teorier saknar 

förståelse för människan som en social varelse, vars känslor och uppfattningar påverkar 

utkomsten i en rekryteringsprocess. Det finns även en risk att rekryteraren frångår den 

strukturerade och objektiva mall som ligger till grund för utformningen av rekryteringen och 

då tappar den sitt syfte. En viktig aspekt ur den psykometriska ansatsen är prediktion, vilket 
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blir problematiskt på kandidatnivå och organisatorisk nivå. Människor förändras över tid och 

de faktorer som bedöms vid rekryteringen innebär inte att kandidaten bibehåller de 

egenskaperna över en lång tidshorisont. På organisationsnivå försvåras prediktionen på grund 

utav hur arbetet mer och mer har decentraliserats och nu allt mer sker i projekt och team. Det 

skapar en föränderlig arbetssituation som försvårar att upprätta en kravspecifikation baserat på 

de arbetsuppgifter som finns inom tjänstens arbetsbeskrivning (Bolander, 2002). 

2.3.1 Förberedelser inför rekrytering 

Enligt Behrenz (2001) börjar rekryteringsprocessen med att behov identifieras, där både nutida 

och framtida behov av personal och kompetenser undersöks. En rekrytering kan vara kostsam 

för organisationen och förutsättningar förändras hela tiden. Om organisationen kan påvisa att 

det finns ett behov av nyrekrytering så behöver organisationen upprätta en arbetsbeskrivning 

för den vakanta tjänsten (Lindelöw, 2003). 

 

Med en arbetsbeskrivning som underlag ska organisationen sedan definiera en 

kravspecifikation och enligt Englund (1999) delas den kravprofilen in i flera huvudområden. 

Dessa innefattar vilka krav organisationen har på kandidatens utbildning. Vidare identifieras 

kraven gällande tidigare arbetslivserfarenhet. Kravet på utbildning matchas med 

arbetslivserfarenhet och det kan i upprättandet av kravspecifikationen vara viktigt att överväga 

vilket av kraven som väger tyngst (Cole et al., 2007). En kandidat kan besitta en formell 

kunskap, ackvirerat via utbildning. Behrenez (2001) menar dock på att utbildning spelar en 

mindre roll och att det är erfarenheter som är viktigast. Det som inte framgår av en specifik 

utbildning är den specialistkunskap en kandidat kan besitta som är av nytta för organisationen. 

Det är viktigt att organisationen formulerar och specificerar vilka specifika kompetenser och 

färdigheter som efterfrågas i kravprofilen (Posthumus et al., 2016). Slutligen är det viktigt att 

identifiera de personliga egenskaper som organisationen efterfrågar och övriga krav likt 

önskvärd ålder, löneläge och liknande (Englund, 1999). 

 

Det slutgiltiga förberedande steget är att informera de potentiella kandidaterna om den vakanta 

tjänsten (Englund, 1999). För att redan i inledningsfasen matcha rätt kandidat med 

organisationens kravprofil bör annonsen vara tydligt utformad utifrån tjänstens 

arbetsbeskrivning och kravspecifikation (Lindelöw, 2003). 
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2.3.2 Insamling av information 

När förberedelserna är klara är nästa steg i rekryteringsprocessen insamlandet av information 

gällande kandidaterna. Det kan genom intervjuer, referenstagning och personlighetstester ge 

rekryteraren den information som krävs för att ta fram ett beslutsfattande underlag (Cole et al., 

2007). 

 

En intervju kan vara utformad på flera sätt, både strukturerad och ostrukturerad. Schmidt och 

Zimmerman (2004) menar att den strukturerade intervjun har en högre validitet än den 

ostrukturerade, då frågorna alltid är identiska och det är enbart svaren som kan variera. 

Lindelöw (2003) menar att arbetsintervjun används med målsättning att få ett så stort 

informationsutbyte som möjligt mellan parterna. Intervjun ska struktureras på det sätt att 

kandidaterna behandlas på ett likvärdigt sätt och får en klar bild av arbetsbeskrivningen och 

organisationen som helhet. Intervjun är samtidigt ämnad att kandidaten ska matchas mot 

kravprofilen genom att identifiera de relevanta kompetenser och färdigheter som kandidaten 

besitter. Enligt Lindelöw (2003) är det därför viktigt att kravprofilen ligger till grund för 

strukturen på arbetsintervjun för att rekryteraren ska kunna fatta rationella beslut. 

 

Posthumus, Santora och Bozer (2017) menar att det kan utföras olika typer av tester för att 

verifiera en kandidats kunskap eller personliga egenskaper som komplement till intervjun. Det 

riktas ofta kritik mot personlighetstester menar Hallén (2005), då det är svårt att veta vad som 

ska mätas och hur resultatet ska tolkas. Det är då viktigt för rekryteraren att tolka utfallet 

objektivt och baserat på testets reliabilitet och validitet. 

2.3.3 Beslutsfattande 

Kahlke och Schmidt (2009) menar att det är en ständig utveckling av informationsflödet som 

stärker beslutsunderlaget för rekryteringen och utgör själva kärnan i urvalsprocessen. Det är 

viktigt för organisationen att hela tiden använda sig av kravspecifikationen för att göra 

jämförelser med kandidatens kvalifikationer, som utgångspunkt i beslutsfattandet (Lindelöw, 

2003). Kahlke och Schmidt (2009) menar på att den information som beslutsfattandet bygger 

på är både mångfacetterad och oerhört komplex.  
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Det finns en risk att kandidaten förmedlar en nyanserad bild av sanningen och för att underlätta 

för beslutsfattandet går det att använda olika modeller där kompetenser och krav viktas för att 

skapa ett analytiskt beslutsverktyg. Det är genom att värdesätta dessa som rekryteraren sedan 

fattar ett beslut (Cole et al., 2007).  

 

Det är enligt Kahlke och Schmidt (2009) svårt för människan att hålla ihop så mycket 

information av olikartad karaktär och ett organiserat system baserat på numeriska variabler kan 

underlätta för beslutsfattandet. Lindelöw (2003) menar dock på att beslutsfattandet inte är 

mekaniskt och det krävs en noggrannhet vid bedömningen, rekryteraren bör alltså bemöta 

resultatet objektivt utan att göra en subjektiv bedömning. Ett komplement till den redan 

inhämtade informationen är referenstagning från tidigare arbetsplatser (Schmidt & 

Zimmerman, 2004), vilket Lindelöw (2003) menar är ett moment som bör ske i alla olika 

rekryteringsprocesser, oavsett tjänst. 

 

En vanlig risk vid beslutsfattandet menar Kahlke och Schmidt (2009) är att det bara är 

kandidaterna som jämförs med varandra och det kan vara så att ingen av kandidaterna är 

lämpade för tjänsten och då har det uppstått en felrekrytering trots att den bäst lämpade ur 

urvalet av kandidater blivit anställd. 

 

2.4 Den sociala ansatsen 

Den sociala ansatsen grundas i den sociala processen som sker i utbytet mellan kandidat och 

rekryterare där interaktionen och den mellanmänskliga relationen står i fokus. Det är inte bara 

ur ett organisatoriskt perspektiv rekryteringen innebär en beslutsprocess, utan även för 

kandidaten, då den sociala processen blir beroende av ett ömsesidigt förtroende (Bolander, 

2002). 

 

Enligt Bolander (2002) härstammar den sociala ansatsen från socialpsykologin, vilket 

Frederiksen (2012) definierar som vetenskapen om människans tankar, känslor och uppförande 

i den sociala kontexten. Ansatsen baseras bland annat på organisationsteori från Elton Mayo 

och Human Relations School (Bolander, 2002). Bruce och Nyland (2011) menar på att Human 

Relations School utgår ifrån att människan har sociala behov på arbetsplatsen och inte bara 

arbetar för monetära incitament. Det är på den stabila arbetsplatsen där medarbetaren får utföra 
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ett tillfredsställande arbete som det växer fram en samarbetsförmåga och ett intresse i att uppnå 

organisatoriska mål. 

 

Bolander (2002) menar att det finns olika principer inom den sociala ansatsen för 

rekryteringsprocessen och att de baseras på det dubbla engagemanget mellan de olika parterna. 

Därför blir det viktigt att det sker ett utbyte av information från bägge parter som kan öppna 

upp för en gemensam diskussion. Det som kan ske ifall det inte finns ett tydligt 

kommunikationsutbyte är att det kan uppstå situationer där någon av parterna avböjer ett vidare 

samarbete, trots att det hade kunnat vara rätt. Då menar Bolander (2002) på att det är viktigt att 

lyfta fram vilka förväntningar som finns under rekryteringsprocessen. Om det inte finns en 

realistisk bild av förväntningarna så kan någon av parterna känna sig missnöjda vilket kan 

resultera i en misslyckad rekrytering. Det är även lätt att båda parterna framhäver de positiva 

egenskaperna men undanhåller de negativa. 

2.4.1 Rekryteringsprocess 

Utformningen av rekryteringsprocessen skiljer sig emellan den psykometriska och den sociala 

ansatsen på det vis att den mänskliga relationen utgör ett allt större värde än den organisatoriska 

kravprofilen (Bolander, 2002). Rekryteringsprocessen olika fysiska delmoment ser likartat ut 

mellan ansatserna, det är hur de värderas och tolkas som utgör den främsta skillnaden mellan 

dem. Rekryteringsprocessen enligt den sociala ansatsen inleds med att organisationen 

informerar potentiella kandidater om den vakanta tjänstens arbetsbeskrivning och vilka 

utvecklingsmöjligheter det finns. Det är även viktigt att organisationen förmedlar information 

om dess mål och värderingar till de potentiella kandidater då rekryteringsprocessen består av 

bilateralt utbyte av information mellan kandidat och organisation. Kandidaten behöver få 

förståelse för att informationsutbytet är viktigt för processen och att det är nödvändigt för att 

relationen mellan parterna ska utvecklas (Herriot, 1992). 

 

Inom den sociala ansatsen är det samtalet och den öppna diskussionen som är betydelsefull och 

det är båda parternas engagemang som driver processen vidare. Det är vanligt att det utövas 

någon form av rollspel eller övningar istället för en strukturerad intervjuform. Det som får stort 

utrymme inom rekryteringsprocessen blir människans känslor och tankar, istället för att 

fokusera på objektivitet som det förespråkas enligt den psykometriska ansatsen. Det gör att 

urvalsmetoder baserade på prediktion inte premieras (Bolander, 2002). 
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När ett beslut i rekryteringsprocessen ska fattas menar Herriot (1992) att det är ett beslut som 

berör båda parter. Det kommer att leda till ytterligare diskussion kring förhandling och 

kompromisser då varje rekrytering är unik och ingen av parterna har ett initialt övertag. Det 

slutgiltiga resultatet av rekryteringsprocessen är inte bara att upprätta ett skriftligt arbetsavtal, 

utan även upprätta ett psykologiskt kontrakt vilket innefattar dess delade uppfattningar och 

förväntningar (Bolander, 2002). 

2.4.2 Psykologiskt kontrakt 

Enligt Kahlke och Schmidt (2002) så baseras en anställning på ett ömsesidigt utbyte mellan 

organisation och medarbetare. Schalk och Roe (2007) menar då att det psykologiska kontraktet 

är uppfattningen om vad det ömsesidiga utbytet mellan parterna består utav. Enligt Aydin et 

al. (2008) så behöver det psykologiska kontraktet inte bestå utav ett fysiskt kontrakt, utan de 

består utav en samling av delade uppfattningar av förväntningar och skyldigheter. 

 

Det psykologiska kontraktets bytesförhållande kan bestå i att medarbetaren erbjuder lojalitet, 

en hög arbetsinsats och att medarbetaren bistår med hög kompetens vilket ofta är införskaffat 

via utbildning. Det organisationen erbjuder som motprestation kan då likväl som en extra 

monetär ersättning vid uppnått resultat vara en förstående mentalitet med en tillåtande atmosfär 

och arbetsuppgifter som anses vara stimulerande (Kahlke & Schmidt, 2002). Det är inte bara 

de monetära incitamenten som berörs utan det är ett ömsesidigt deltagaransvar som påverkar 

engagemanget (Aydin et al., 2008). 

 

Upprättandet av ett psykologiskt kontrakt samordnar medarbetarens och organisationens behov 

och blir en stor påverkansfaktor för engagemanget. Ett förmånligt psykologiskt kontrakt kan 

leda till ett ökat engagemang, men då någon av parterna känner att kontraktet brustit uppstår 

det fort negativa beteenden och engagemanget försvinner (Schalk & Roe, 2007). 

 
2.5 Artificiell Intelligens  

Att definiera AI är komplext då det inte finns en exakt vetenskaplig definition av begreppet 

(Miailhe & Hodes, 2017).  För att definiera ett så komplext fenomen som AI har Russel och 

Norvig (2003) kategoriserat in AI efter vad målet med tekniken är. De delar upp AI i olika 

dimensioner där dessa dimensioner särskiljer på tanke och agerande, likväl som  på det 



 
 

 

22 
 

mänskliga och rationella. AI kan utvecklas för att efterlikna en människas tankesätt och 

agerande eller utvecklas med fokus på ett rationellt tankesätt och agerande där den primära 

fokuseringen är att uppnå ett optimalt utfall (Russel & Norvig, 2003).  

 

AI innefattar ett stort område av utvecklingar, allt från allmänna uppfattningar till mer specifika 

delar som spela schack, lösa matematiska frågor till att köra bil (Nowak, Lukowicz & 

Horodecki, 2018). För att klara detta används algoritmer i grunden, där de programmeras att 

efterlikna mänskliga förmågor (Adami, 2015). AI går att likna vid en autonom maskin där det 

sker en ständig utveckling av kognitiva funktioner, till skillnad mot automatisering genom en 

standardiserad algoritm där beslut enbart baseras på fasta parametrar (Miailhe & Hodes, 2017). 

För att nå det bästa resultatet utförs det med hjälp av algoritmer flera olika tester. När alla 

alternativ testats så låser algoritmerna resultatet för att kunna gå vidare (Sivaram & Ramar, 

2010). AI använder sig av specialanpassade algoritmer som gör antaganden och ser till ett 

resultat som med hög sannolikhet kommer lyckas jämfört med liknande alternativ. AI lär sig 

av erfarenhet och kan då snabbt genomföra olika försök för att se fel (Adami, 2015). 

2.5.1 Big Data 

Big Data är första steget för att nå AI för företag. Det innebär att samla in, lagra och analysera 

stora mängder data. Detta går att se som en historik och något som berättar om de förflutna 

(Oana, Cosmin & Valentin, 2017). Big Data går nu att använda för att göra bättre förutsägelser 

och ta smartare beslut inom områden som tidigare till största del handlat om magkänsla och 

intentioner istället för data och noggrannhet (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Att data behöver 

vara “stor” för att klassas som Big Data är egentligen bara en av flera dimensioner enligt 

Gandomi och Haider (2015). Big Data är kraftfullare än de program som tidigare använts för 

att analysera. Även om vissa menar på att Big Data endast är ett annat sätt att benämna analys, 

då det tidigare även har handlat om att omvandla data till fördelar för företag, så är det viktiga 

skillnader som kallas de tre V:na Volume (volym), Velocity (hastighet) och Variety (variation) 

(McAfee & Brynjolfsson, 2012; Gandomi & Haider, 2015; O’Leary, 2013). 

 

Volym: Volymen avser mängden av data som kommer från vissa källor (O’Leary, 2013). 

Gandomi och Haider (2015) menar att det ska handla om över en terabyte för att ses som Big 

Data. Det skapas hela tiden mer data över internet och ungefär varje 40:e månad dubblas 

datamängden. Idag skickas det mer data varje sekund än vad det fanns på hela internet för tjugo 
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år sedan, vilket ger företagen möjlighet att arbeta med enorma mängder data (McAfee & 

Brynjolfsson, 2012). Gandomi och Haider (2015) menar att det är flera variationer som avgör 

storleken av Big Data som exempelvis typen av data och tid. Det som räknas som Big Data nu 

kanske inte gör det i framtiden då lagringskapacitet hela tiden utvecklas. 

 

Hastighet: Hastighet avser till hur snabbt data uppkommer, men även hur snabbt den kan 

analyseras (Gandomi & Haider, 2015). För många är hastigheten viktigare än själva volymen 

av data, information i realtid kan göra det möjligt för företag att öka sin konkurrenskraft och 

hela tiden vara i framkant (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Datahastigheten utvecklas och ökar 

snabbt. Då samhället blir mer globalt och utvecklat, ökas även frekvensen av datainsamlingen 

(O’Leary, 2013). Gandomi och Haider (2015) menar att spridningen av digitala enheter, 

exempelvis smarta telefoner, driver utvecklingen av realtidsanalyser. Data som kommer från 

mobila enheter genom appar m.m. ger mängder av information som kan utvecklas och anpassas 

för kunders dagliga behov.   

 

Variation: Med variation menas att det finns flera olika typer av data för att kunna analysera 

en situation eller händelse (O’Leary, 2013). Dessa typer kan exempelvis vara meddelande, 

tabelldata, bilder från sociala medier och GPS-signaler från mobiler (McAfee & Brynjolfsson, 

2012). Gandomi och Haider (2015) menar att de tekniska framstegen i både lagring och 

beräkning av data har gjort insamlingen av information genom Big Data mer kostnadseffektiv. 

2.5.2 Möjligheter och risker med AI 

En positiv utveckling av AI kan resultera i den största kognitiva utveckling av mänskligheten. 

AI kan istället för att ta över, samarbeta med människor och stödja dem mot uppställda mål. 

Genom att stödja människor och tillföra mer information istället för att fatta besluten åt 

människan, leder det till att det går kombinera styrkan från både AI och människan i besluten. 

Nowak et al. (2018) menar att det positiva scenariot kommer ske om AI används till att förbättra 

den mänskliga intelligensen istället för att ersätta den. 

 

Om AI överträffar den mänskliga intelligensen kommer det naturligt bli en konkurrent till 

mänskligheten (Omohundro, 2007). När stora delar av processen överlämnas till AI hamnar 

människan efter och kommer bli hjälplös utan AI. Det gäller även om människan inte förstår 

hur AI tar beslut och hur tekniken kommer fram till ett visst resultat vilket kommer sakta leda 
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till att de förlorar kontrollen över processen. Det kommer i slutändan kunna resultera i att AI-

tekniken är beslutsfattare (Nowak et al., 2018). De menar dock även på att som det mesta i 

världen är det inte bara svart eller vitt, utan det är oftast flera skalor av grå. Det gäller således 

inte om AI ska utvecklas, utan vilken sorts AI-teknik som ska utvecklas. 

2.5.3 Kandidatsökning 

Den tekniska utvecklingen förändrar hela tiden hur företag marknadsför och använder sig av 

olika strategier vid rekryteringsprocessen, det är inget undantag för AI. Arbetssökande söker 

sig till företag som passar ens egenskaper och krav. Med en global marknad kan kandidater 

söka tjänster direkt på organisationens hemsida eller genom tredjepartsföretag. Med hjälp av 

AI kan ansökningarna behandlas oavsett var de skickats in. AI kan då filtrera, bestämma och 

matcha den kandidat som passar bäst för tjänsten (van Esch et al., 2019). 

 

Syftet med att använda AI i rekryteringsprocessen är att göra den autonom, men även att den 

ska vara oberoende av externa insatser. För att AI ska nå maximal utdelning i 

rekryteringsprocessen behöver alla beslut som AI-tekniken tar baseras på de krav kring 

kandidatprofilen som programmeras in. Det kräver då att kravprofilen är tillräckligt specifik 

från början, för att inte kräva extra inmatningar under rekryteringsprocessen (van Esch et al., 

2019). 

 

Med hjälp av AI och Big Data ökas mängden av data som går att söka i processen för att hitta 

en lämplig kandidat. AI kan använda sig av sociala medier och den data som finns om 

kandidater för att bedöma deras värderingar och attityder. Utöver den traditionella 

granskningen av CV kan AI ge ledtrådar om personlighetsdrag och lämplighet (Upadhyayand 

& Khandelwal, 2018). Även om det går att samla in mängder med data om kandidaterna genom 

AI, så menar Dennis (2018) att kandidaterna är inte bara data utan det är människor. Därför 

kommer inte mänskliga rekryterare försvinna utan tjänsterna kommer förändras och utvecklas. 

AI kan ranka kandidaterna efter kompetens, erfarenhet och andra delar som eftersöks enligt 

kravprofilen, och detta går göra inom 24h för att sedan ge återkoppling till sökande om de går 

vidare i rekryteringsprocessen. För mänskliga rekryterare kan det ta upp till en vecka innan de 

börjar screeningen av kandidaterna (Upadhyayand & Khandelwal, 2018). 
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Genom att AI kan skanna av internet eller sociala medier för att hitta kandidater och sedan 

skicka dessa talanger vidare till vanliga rekryterare kan AI ses som en ”frontdesk” och ta all 

första kommunikation vid kandidatsökningen (Upadhyayand & Khandelwal, 2018). Van Esch 

et al. (2019) menar även att om företag använder sig av AI i rekryteringsprocessen ska de vara 

tydliga med att tekniken används. 

 

Enligt Bogle och Sankaranarayanan (2012) har tidigare automatiserade rekryteringskanaler 

inte klarat av att värdera informationen från sökande, vilket leder till lite eller ingen feedback 

alls till kandidaten från arbetsgivaren. Då menar van Esch et al. (2019) att AI kan användas 

istället för en människa och vara en brygga mellan sökande och blivande arbetsgivare. Det 

innebär att AI programmeras med regler för de sökkriterier som eftersöks i kravprofilen och 

utvärderar ansökningarna efter de inlämnade uppgifterna. Därefter baseras beslutet på de 

egenskaperna kandidaten har för att utföra rollen. 

 

Enligt van Esch et al. (2019) kan rekryteringsprocessen med hjälp av AI effektiviseras och 

kostnaderna kan minskas, men AI kan även användas för att stärka mångfalden vid 

nyanställningar. AI-tekniken kan även användas som ett marknadsföringsverktyg för att locka 

talanger till arbetsplatsen och att AI används kan öka upplevelsen av företaget hos 

kandidaterna. Det kan då skapa en känsla hos kandidaten som gör företaget attraktivt genom 

att de ligger i framkant med modern teknik. Vid en traditionell urvalsprocess för talanger så 

ökar varje intervju chansen att hitta en talang, men för varje extra intervju ökar även kostnaden 

för rekryteringen och Upadhyayand och Khandelwal (2018) menar att denna process med hjälp 

av AI kan ske snabbare utan att kompromissa med kvaliteten på urvalet. 

2.5.4 Chatrobotar 

Enligt Sheth (2018) så är chatbotar en AI-teknik som kan förenkla rekryteringsprocessen 

genom att utföra en mängd arbetsuppgifter vilket leder till tidseffektivisering för HR-personal. 

Tekniken kan användas i rekryteringsprocessen och användas för bland annat arbetsintervjuer. 

AI kan utföra personlig kommunikation med alla sökande, där sökande ofta känner en 

frustration över tiden det tar för att få återkoppling av rekryteraren om hur det går i urvalet 

(Upadhyayand & Khandelwal, 2018). Leong (2018) menar att AI kan hjälpa rekryterare 

undvika massutskick genom att automatisk anpassa svaren så att de blir personliga för varje 

kandidat. 
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Hill, Ford & Farreras (2015) genomförde en studie med syftet att jämföra samtalet i 

mellanmänsklig interaktion och hur den skiljde sig mellan människa och chatbot. I studien 

framkom det att i interaktion med en dator så anpassar människan sitt språkbruk för att matcha 

datorn. Längden på meddelanden skickade mellan en chatbot och en människa var ungefärligt 

densamma, båda parter emellan. Även om människor saknar samma erfarenhet av att 

kommunicera med en dator som med en människa menar Hill et al. (2015) att det inte 

avskräcker allmänheten nämnvärt. Det finns dock brister i AI-teknikens förmåga att efterlikna 

den mänskliga konversationen vilket påverkar människors intresse i konversationen. 

 

2.6 Analysmodell 

 

Figur 1. Modell framtagen av författarna för att analysera rekryterares inställning till 

användning av AI-teknik i rekryteringsprocessen. 

Författarna har valt att utveckla en egen analysmodell baserat på de två ansatserna som 

Bolander (2002) presenterar kring rekryteringsprocessen. Dessa två är idealtyper för 

rekryteringsprocessen och går att ses som varandras motpoler. Analysmodellen är ämnad att 

belysa och analysera ur vilka ansatser rekryterarnas delmoment i rekryteringsprocessen 

härstammar. ifrån Det görs för att skapa en förståelse över rekryterarens perception till AI-

teknikens objektivitet och därav kunna belysa vilka möjligheter och hot de ser med 

användandet av den. För att skapa en förståelse för hur rekryterarna uppfattar vad AI kan göra 

för deras arbetsprocesser görs det en jämförelse med den vetenskapliga sammanställningen av 

den tidigare forskningen kring AI.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Först presenteras studiens metodval och 

det ges en förklaring till varför studien är utformad på detta sätt. Därefter presenteras hur det 

teoretiska och det empiriska materialet har samlats in. Vidare presenteras hur urvalet av 

respondenter har planerats och hur det empiriska materialet ska analyseras. Sedan kritiseras 

valet av källor och metod. Kapitlet avslutas med de etiska reflektioner som författarna har 

gjort. 

3.1 Metodval 

Enligt Ghauri och Grønhaug (2010) är kvalitativ forskningsmetod ett bra val om det finns en 

begränsad kunskap inom ett forskningsområde. Syftet med studien är att öka förståelsen om 

användning av AI-teknik i rekryteringsprocessen hos bemanningsföretag. Detta är ett område 

som det saknas en generell konsensus inom och det faller sig då lämpligt att använda kvalitativ 

metod. Bryman och Bell (2013) menar att kvalitativ metod används för att betona individers 

tankar, synsätt och uppfattningar. 

 

En kvantitativ metod enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) används som synonym för 

olika slags datainsamlingar så som exempelvis frågeformulär eller dataanalyser med grafer, 

vilket passar bäst vid stora insamlingar som grundar sig på eller leder fram till numeriska mått. 

Då studien inte är ämnad att belysa ett större samband eller numeriska mått så anser författarna 

att den kvantitativa metoden inte är lämplig för studien. Problemformuleringen i studien utgörs 

av en fråga baserad på rekryterares uppfattningar om ett fenomen och det blir då av yttersta 

intresse i att genom empiriinsamlingen utföra kvalitativa intervjuer för att ge möjlighet att 

besvara studiens problem. 

 

Kvalitativ forskning baseras på människor och hur de påverkas av situationer och händelser 

(Saunders et al., 2009). Då författarna eftersträvar att förklara de eventuella möjligheter och 

hot rekryterare ser på användning av AI-teknik håller de med Saunders et al. (2009) att en 

kvalitativ studie är att föredra då syftet är att förklara och förstå innebörden av fenomen. Enligt 

Saunders et al. (2009) så kan det genom en explorativ kvalitativ studie utformas ny kunskap 

och på så vis skapa grund för vidare forskning kring ämnet. Studiens syfte är att bidra till en 
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ökad förståelse kring AI-teknik i rekryteringsprocessen då det idag är ett förhållandevis 

outforskat ämne 

 

3.2 Sammanställning av teoretisk referensram 

Då författarna uppmärksammat att AI i rekrytering är ett relativt modernt fenomen så har det 

primärt varit aktuellt att använda senaste forskning. Då vissa delar av den teoretiska 

referensramen hanterar äldre fenomen i en ny kontext så är det om möjligt alltid 

ursprungskällan som har använts för att samla in teoretisk information. För att hitta relevant 

information i form av vetenskapliga artiklar och tidigare forskning har databaserna WorldCat 

Discovery och Google Scholar använts. WorldCat Discovery är en databas vilken Högskolan i 

Skövde tillhandahåller. Den litteratur i form av tryckta böcker som har använts har 

tillhandahållits via Högskolan i Skövdes bibliotek. 

 

Sammanställningen av den teoretiska referensramen är utförd i två steg och det första steget 

innebar att granska rekryteringsprocessen för att samla en förståelse för hur processen ser ut. 

När informationen behandlats genom tolkning och bearbetning kunde första delen av 

analysmodellen utformas. Modellen ämnar förstå hur rekryteringsprocessen ser ut och ska 

användas för att analysera den. Nästa fas i sammanställningen av den teoretiska referensramen 

var att samla information om tidigare studier kring användning av AI-teknik och vetenskapliga 

artiklar publicerade kring fenomenet. Dessa artiklar sammanfattades och analyserades för att 

förstå hur forskningen sett ut och vilka upptäckter som gjorts inom området. Författarna väljer 

att sammanfatta och presentera AI för läsaren för att det skall råda en delad definition av 

tekniken. Därefter beskrivs forskningen av de huvudområden som används i analysmodellen, 

baserat på forskning kring AI i rekryteringsprocessen. 

 

3.3 Insamling av empiriskt material 

En intervju är ett målmedvetet samtal mellan två eller flera personer och enligt Saunders et al. 

(2009) kan en intervju vara bra för att samla in tillförlitliga uppgifter som är relevanta för ens 

forskningsfråga och mål. Vidare menar de att intervjuer kan vara strukturerade med hjälp av 

uppstyrda standardiserade frågor eller så kan de vara informella och ostrukturerade samtal. De 

kan också hamna något mittemellan och det går således dela in dem i tre olika slags intervjuer: 

strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. 
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En semi-strukturerad intervju karaktäriseras av teman och det finns även frågor som ska ställas 

men dessa kan variera mellan varje intervju. Det kan innebära att i vissa fall får vissa frågor 

utebli och nya följdfrågor tillkommer beroende på hur samtalet tar form, för att kunna få svar 

på sin forskningsfråga (Saunders et al., 2009). För att samla in det empiriska materialet utfördes 

semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna var utformade genom fasta teman med en öppen 

intervjuguide. De teman intervjumallen utgår ifrån är de olika faser som sker inom 

rekryteringsprocessen för att belysa alla möjligheter att se var rekryterarna kan se hot och 

möjligheter med AI-tekniken. Genom att använda en öppen intervjuguide finns det möjlighet 

att inte behöva efterfölja en mall utan det finns utrymme för att ändra strukturen utefter 

respondenternas svar (Kvale & Brinkmann, 1997). 

 

Under den semi-strukturerade intervjun gavs respondenten möjlighet att utveckla svaren 

genom följdfrågor, vilket författarna använde då de i intervjun ville komma till en djupare 

förståelse. Det finns en ökad möjlighet att få ett större djup i svaren vilket enligt Saunders et 

al. (2009) skapar en möjlighet att kunna diskutera svaren, vilket kan skapa frågor som inte 

tidigare var planerade. Det, menar författarna, kan ge stora fördelar för att besvara deras 

forskningsfråga. Det användes även en öppen intervjumall för att författarna inte ville leda 

samtalet allt för mycket, utan de ville få insikt i hur respondenten ser på AI i 

rekryteringsprocessen. Alvehus (2013) menar att det genom en semi-strukturerad intervju går 

att använda sig av breda teman, öppna frågor och låta de intervjuade utveckla sina egna 

erfarenheter. Saunders et al. (2009) menar att intervjuer som hålls ansikte mot ansikte kan leda 

till att respondenten hör sig själv “tänka högt” och det kan leda till mer utvecklade svar. 

 

Då intervjuformen utgår efter en semi-strukturerad intervjumall ville författarna till största mån 

inte upplysa respondenterna om frågorna innan intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

då att det finns en risk att syftet med intervjun kan hämmas genom att svaren riskerar att bli 

styrda och inte lika pålitliga. Författarna önskar att respondenterna ska svara utifrån personliga 

åsikter och upplevelser. Inför intervjuerna togs den första kontakten med företagen genom 

telefonsamtal, där författarna presenterade sig själva och förklarade syftet med mötet. 

Författarna anser att det ger ett seriösare intryck än något som kan uppfattas som ett 

massutskick via mail. Författarna ansåg även att det fanns en större möjlighet att få kontakt 
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med företagen på detta sätt. Det framgick redan vid den initiala kontakten att respondenterna 

har möjlighet till anonymitet.  

 

I intervjuns inledning gavs en kortare beskrivning av dess syfte. För att skapa en avspänd 

stämning så inledde författarna med kallprat med förhoppning om att respondenten skulle 

känna sig trygg och avslappnad. Författarna mötte respondenternas svar med noggrannhet 

genom att låta respondenten prata till punkt och få möjlighet att utveckla sitt svar. Det gjordes 

i enlighet med Larsen (2009) för att öka trovärdigheten, då det annars finns en risk att 

respondenterna kommer svara det de tror författarna vill veta.  

 

3.4 Urval 

Bryman och Bell (2013) menar att det finns flera olika urvalstyper vid användandet av 

kvalitativ metod. Det målstyrda urvalet är enligt Bryman och Bell (2013) ett urval som inte 

baseras på slumpmässiga urval utan det sker strategiskt planerande urval där respondenterna 

ska spegla den variation som finns i urvalsgruppen. Med studiens syfte som bakgrund anser 

författarna inte att finns ett behov av ett målstyrt urval. Författarna anser istället att ett 

bekvämlighetsurval är en passande metod för urval. Denscombe (2016) menar på att ett 

bekvämlighetsurval kan med fördel användas i ett mindre forskningsprojekt där det finns en 

begränsad tidsram. 

 

Då studiens syfte är att få en djupare förståelse för ett fenomen inom en bransch kontaktade 

författarna initialt bemanningsföretag i Skaraborg för att försöka få personliga intervjuer. Det 

visade sig vara svårt att få tag i respondenter enbart från Skaraborg och författarna fick därför 

utöka till hela Västra Götaland.  

 

Författarna planerade att genomföra ca tio stycken intervjuer, vilka genomfördes på olika 

bemanningsföretag med olika rekryterare. För att försöka skapa en så stor variation som möjligt 

planerade författarna att få med flera olika bolag i intervjuerna, då det kunde finnas en chans 

att inte alla använder sig av samma arbetssätt vid rekryteringsprocessen. Studien resulterade i 

att det genomfördes nio olika intervjuer på sju olika bemanningsföretag. Respondenterna hade 

olika titlar men samtliga arbetade med rekrytering. Bryman och Bell (2013) menar att om en 

djupgående analys ska lyckas får inte urvalet vara för stort, men det är ens budget och tid som 

avgör hur stor datainsamlingen blir.  Bryman och Bell (2013) menar även på att 
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urvalsprocessen ska fortsätta fram att till det sker en informationsmättnad. Det började under 

de sista intervjuerna påvisas en viss mättnad i de övergripande arbetssätten kring 

rekryteringsprocessen. Det fanns dock olika uppfattningar om mindre delmoment av 

rekryteringsprocessen genomgående i alla intervjuer. 

 

3.5 Dataanalys 

Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa forskningen lätt kan skapa stora mängder 

data. För att hantera den stora mängden data som kan uppstå föreslår Bryman och Bell (2013) 

en tematisk analys. Författarna delar den uppfattningen och använde sig av tematisk analys för 

att analysera det empiriska materialet och kategoriserar det efter de teman som uppkom under 

intervjuerna. Vid analysen av det empiriska materialet analyserades det insamlade och 

sammanställda materialet från intervjuerna utifrån den analysmodell författarna tagit fram. 

Utförandet av momentet i rekryteringsprocessen analyseras utifrån de två ansatserna till 

rekrytering (Bolander, 2002) för att sedan jämföras med tidigare forskning och teorier kring 

AI. 

 

Valet att göra en semi-strukturerad intervju gjorde att samtalen kunde ta olika riktningar och 

Saunders et al. (2009) menar då att det är till stor fördel att göra en ljudinspelning. Alvehus 

(2013) menar dock att det finns risk med inspelning där det kan ge en känsla av begränsning 

för den intervjuade. Författarna valde att spela in samtalen för att i efterhand transkribera 

samtalet till texter. Transkriberingen gav underlag till en konversationsanalys där författarna 

noggrant skriver ner allt som sägs, även pauser och replikväxlingar (Alvehus, 2013). Detta val 

gjordes, då författarna under analysen av empirin ville få fram en känsla som så nära som 

möjligt motsvaras av de intervjuades egna erfarenheter och tankar. 

 
3.6 Metodkritik 

Det finns fyra kriterier att ta hänsyn till för att stärka den kvalitativa undersökningens 

trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering och författarna valde att ta hänsyn till dessa för att säkerställa trovärdigheten 

i deras studie. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att det är tillförlitligheten i en studie som bedömer hur sannolika 

resultaten är. De menar att verkligheten uppfattas olika och det är viktigt för studien att 
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forskaren uppfattar respondentens verklighet på ett korrekt sätt.  För att säkerställa att 

författarna har förstått det respondenterna uttalar i intervjun kommer hela intervjun 

transkriberas utan att utelämna någon information för att utföra en konversationsanalys. För att 

försäkra respondenterna om att de kunde tala fritt erbjöd författarna dem anonymitet. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar överförbarheten om hur studiens resultat kan överföras 

och tillämpas i en annan miljö. Då studien ämnar undersöka inställningen hos individer med 

en viss tjänst inom en viss bransch så skapar det inte ett stort utrymme för överförbarhet utan 

det blir en unik kontext. Studien kan genomföras med andra respondenter som arbetar med 

rekryteringsprocesser, i olika geografiska områden. Det som författarna kan bidra med till 

överförbarheten är studiens analysmodell som gör studien möjlig att utföra på en annan 

geografisk plats, med nya respondenter. 

 

Pålitlighet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om hur studien har granskats under 

processen. För att säkerställa studiens pålitlighet har teorierna och den tidigare forskningen 

som använts varit vetenskaplig och granskad. Studien har genomförts med ett kritiskt 

förhållningssätt och granskas genom utomstående personer genom både examinator, 

handledare och opponenter till arbetet. 

 

Det sista kriteriet är konfirmering och innefattar att forskaren påvisar att hon agerat i god tro 

och det inte låtit sina personliga värderingar påverka utförandet (Bryman & Bell, 2013). 

Studien har granskats av utomstående läsare och transkriberingen skedde ordagrant utan en 

subjektiv värdering av författarna. Detta skedde för att författarna ville försäkra sig om att inte 

lägga in personliga värderingar. 

 

3.7 Källkritik 

En kritisk ståndpunkt till urvalen av artiklar i uppsatsen kan vara att de flesta är utländska och 

inriktar sig mot ursprungslandets marknad, och inte mot den svenska bemanningsmarknaden 

som denna studie syftar till. Även om flera artiklar är riktade mot europeiska länder som kan 

ses lika i vissa delar mot Sverige, så har författarna varit aktsamma. Även om artiklarna känns 

objektiva kan de vara vinklade mot lagar eller andra delar som det läggs större vikt vid i dessa 

länder och inte gäller i Sverige. Valet av litteratur har till största del varit det som Saunders et 

al. (2009) kallar primär litteratur, exempelvis artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
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Som andrahandskällor ser Saunders et al. (2009) exempelvis böcker som är riktade mer mot 

allmänna områden. Det har i första hand använts artiklar som har genomgått peer review, vilket 

ökar trovärdigheten då de redan har blivit vetenskapligt granskade innan publikationen När 

böcker har använts har det gjorts med försiktighet och författarna har i största mån sökt efter 

bokens referenser. 

 

Då författarna är införstådda med att AI i rekrytering är ett ganska nytt koncept så har de i 

första hand använt sig av artiklar som är publicerade de senaste åren. Saunders et al. (2009) 

menar även att i områden som är ganska nya finns det en risk att konkreta artiklar inte finns 

och det behövs sökas på ett bredare område för att få förståelse, vilket gjort att författarna även 

fått söka information i böcker och artiklar som talar om AI i allmänhet och inte alltid specifikt 

om AI i rekryteringsprocessen. 

 

3.8 Etiska reflektioner 

För att arbetet ska bli etiskt rätt så tas det hänsyn till de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2002) arbetat fram. De fyra forskningsetiska grundprinciperna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravets allmänna regel innebär att forskaren ska informera alla som är berörda om 

forskningens syfte. Det innebär att deltagarna ska förstå vilka uppgifter de har och de ska även 

upplysas om att deltagandet är frivilligt. Den informationen som ges ska vara i detaljerad form. 

Risker som finns med deltagandet i studien och som kan kännas obehagliga att deltaga i ska 

redovisas. Det ska tydligt framgå att insamlingen av data inte används till något annat syfte än 

till forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). Redan vid första kontakten med företagen 

informerade författarna om vilka roller deltagarna kommer att ha men även vilket syfte 

forskningen har. Det framfördes tydligt att det är frivilligt att delta och att undersökningen inte 

är till för att granska företaget, utan respondenterna kommer att vara en pusselbit i ett större 

pussel. 

 

Samtyckeskravets allmänna regel är att deltagarna som innefattas av en undersökning själva 

har rätten att bestämma över sin medverkan. Forskarna ska ha alla deltagares samtycke att vara 

med i forskningen. I de fall som undersökningen inte innefattar några privata eller etiskt 

känsliga frågor kan samtycke inhämtas via exempelvis arbetsgivare. Ett krav då samtycke 



 
 

 

34 
 

inhämtas av arbetsgivaren är att undersökningen handlar inom den intervjuades ordinarie 

arbetsuppgifter och vanliga arbetstid. De som medverkar ska under hela tiden själva bestämma 

på vilka villkor de deltar på och de ska även kunna avböja en fortsatt medverkan utan att det 

ger några negativa följder (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna var tydliga vid kontakten med 

företagen att det är frivilligt att delta i forskningen och det är respondenterna som sätter 

villkoren de vill vara med på. Författarna sökte samtycke av alla intervjuade respondenter och 

inte bara av deras arbetsledare. 

 

Konfidentialitetskravets allmänna regel är att uppgifter om alla deltagare ska ges största 

möjliga konfidentialitet och obehöriga ska inte kunna ta del av deltagarens personuppgifter. 

Alla personer som ingår i forskningsteamet ska vara införstådda med att det gäller tystnadsplikt 

vid forskning om etiskt känsliga uppgifter. De uppgifter som samlas om identifierbara personer 

ska lagras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av individer utanför 

forskningsgruppen (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna erbjöd alla respondenter möjligheten 

till anonymitet. Författarna har inte och kommer inte diskutera enskilda fall med någon annan 

utanför gruppen utan respondenternas samtycke. 

 

Nyttjandekravets allmänna regel innebär att den insamlande informationen om enskilda 

personer endast får användas i forskningens ändamål och syfte. Det betyder att insamlade 

uppgifter inte användas för icke-vetenskapliga syften och inte heller får ges ut för kommersiellt 

bruk. Personuppgifter som samlats in för syftet av forskningen får inte användas vid senare 

tillfällen för beslut eller åtgärder som kan påverka individerna utan tillåtelse. Deltagare ska 

även kunna ta del av forskningsresultatet på egen begäran (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna 

efterfrågade respondenternas tillåtelse att spela in intervjun för att kunna transkribera. Efter att 

transkriberingen utfördes har den inspelade intervjun lagrats på en säker plats, utom åtkomst 

för obehöriga för att säkerställa att transkriberingen inte kan användas i något annat syfte.  
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4. Empiri 

I empirikapitlet presenteras respondenterna i studien och deras yrkeslivserfarenhet. Kapitlet 

kommer presentera de delarna ur det insamlade empiriska materialet som är relevanta för 

studien. Uppdelningen är tematiserad på rekryteringsprocessens olika delar och kommer även 

att beskriva rekryterarnas generella tankar kring att använda AI i rekryteringsprocessen. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av de möjligheter och hot rekryterarna belyser.  

 

4.1 Beskrivning av respondenter  

Respondenterna i studien har erbjudits anonymitet och kommer inte namnges. Kriterierna 

respondenterna behövde uppfylla för att delta i studien var att de arbetade med rekrytering på 

ett bemanningsföretag. Deltagarna i studien arbetar antingen som kandidatansvarig eller 

konsultchef men för att förenkla återgivningen av respondenternas information benämns 

deltagarna i studien som “Rekryterare 1-9”. Respondenterna består av nio personer fördelade 

på sju bemanningsföretag. Inledningsvis kommer en beskrivning av respektive respondents 

titel, yrkesbeskrivning och yrkesbakgrund för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning. 

För att säkerställa anonymiteten kommer företagen inte att presenteras närmare utan fokus 

ligger på respondenten.  

 

4.1.1 Respondenter 

Rekryterare 1: Respondenten arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i Västra 

Götaland och har varit verksam inom branschen i 10 år. Tidigare i sitt yrkesliv har respondenten 

jobbat med rekrytering inom olika roller, dock inte inom bemanningsbranschen.  

 

Rekryterare 2: Respondenten arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i Västra 

Götaland och har varit verksam inom branschen i drygt tre år. Tidigare i sitt yrkesliv har 

respondenten haft olika ledande positioner men inte inom bemanningsbranschen. 

 

Rekryterare 3: Respondenten arbetar som rekryteringsansvarig på ett bemanningsföretag i 

Västra Götaland och har varit verksam inom branschen i lite över ett år. Tidigare i sitt yrkesliv 

har respondenten arbetat med människor och service inom olika branscher men inte inom 

bemanningsbranschen. 
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Rekryterare 4: Respondenten arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i Västra 

Götaland och har varit verksam inom branschen i drygt två år. Tidigare i sitt yrkesliv har 

respondenten arbetat som bland annat gruppchef inom tillverkningsindustrin.  

 

Rekryterare 5: Respondenten arbetar som affärsområdeschef på ett bemanningsföretag i 

Västra Götaland och har varit verksam inom branschen i närmare två decennier. Respondenten 

arbetar med rekrytering på företaget.  

 

Rekryterare 6: Respondenten arbetar som verksamhetsansvarig på ett bemanningsföretag i 

Västra Götaland och har varit verksam inom branschen i sju år. Innan respondenten blev aktiv 

inom bemanningsbranschen har den tidigare yrkeslivserfarenhet av arbete med människor 

genom olika positioner. Respondenten har också ett förflutet inom idrottsvärlden.  

 

Rekryterare 7: Respondenten arbetar som konsultchef på ett bemanningsföretag i Västra 

Götaland och varit verksam inom branschen i nästan fyra år. Tidigare i sitt yrkesliv har 

respondenten arbetat inom bemanningsbranschen som konsult samtidigt som denne studerade 

ett personalvetarprogram. Efter avklarade studier började respondenten arbeta extra på sin 

nuvarande arbetsplats som rekryteringsassistent. 

 

Rekryterare 8: Respondenten arbetar som kandidatansvarig på ett bemanningsföretag i Västra 

Götaland och har varit verksam inom branschen i snart ett år. Respondenten började på 

bemanningsföretaget i samband med avslutandet av studier av personalvetenskaplig karaktär.  

 

Rekryterare 9: Respondenten arbetar som affärsområdeschef på ett bemanningsföretag i 

Västra Götaland och har varit verksam inom branschen i nästan 19 år och har tidigare arbetat 

inom statlig arbetsförmedling. En stor del av respondentens arbete baseras på 

rekryteringsarbete. 

 

4.2 Företagens användande av AI idag 

Majoriteten av respondenterna använder sig inte utav algoritmer eller AI trots att det finns 

tillgängligt på företaget. Rekryterare 1 menar att de använder sig av algoritmer inom 

personlighetstesterna de utför. Systemet för personlighetstester är från en utomstående aktör 

som de köper in. Rekryterare 5, 7, 8 och 9 säger att deras system för referenstagning innehåller 
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AI-teknik men att det är så pass nytt att det inte används. Rekryterare 3 och 4 nämner att de 

inte har någon form av algoritmer eller AI i dagsläget. Rekryterare 6 nämner att det finns ett 

helt nytt system som ska implementeras vilket innehar vissa delar av AI. Rekryterare 8 nämner 

även de har en funktion av AI som kan rangordna kandidater efter kompetenser. Det systemet 

är något som nyligen införts på företaget och hen har inte haft möjlighet att få upplärning på 

systemet ännu. 

 

4.3 Inledningsfas i rekryteringsprocessen 

Under intervjuerna uppmanades respondenterna att förklara hur den inledande fasen i deras 

rekryteringsprocess ser ut. Samtliga respondenter uppgav att rekryteringsprocessen inleds med 

att ett behov uppstår. Behovet kan uppstå på olika sätt. Det kan ske genom att företaget blir 

kontaktade av en kund. Det kan även ske genom proaktiva annonser vilka är i förebyggande 

syfte för att ha kandidater startklara tills ett uppdrag inkommer.  

 
“Uppdraget börjar genom att en kund kontaktar oss, alternativt att vi kontaktar en kund. Det uppstår 

ett behov. Kunden har en lucka att fylla och man åker ut dit och diskuterar igenom vad det deras 

behov är och man kommer tillsammans fram till en kravspecifikation.” - Rekryterare 4  

 

“Vi använder oss även utav proaktiva annonser eller proaktiva tjänster, för i bemanningsbranschen 

ska det gå fort. Kunden ringer oss idag men hade behovet redan igår och behöver en kandidat redan 

imorgon. Då krävs det att jag har proaktiva annonser ute, så att kandidater kan söka en ospecifik 

tjänst, exempelvis truckförare” -Rekryterare 3 

  

Respondenterna uppger att de antingen tar fram en kravprofil tillsammans med kunden genom 

att gå igenom vad de har för behov av en kandidat eller så får de en fast kravprofil från kunden 

som de måste efterfölja vid rekryteringsprocessen. Det är varierande beroende på vad kunden 

har för önskemål. Rekryterare 7, som enbart arbetar med en specifik kund uppger att vid hens 

rekryteringsprocesser så är det enbart kundens färdiga kravprofil som används.  

 
“Med företag X så har jag en väldigt specifik kravprofil som jag fått av dem. Den innefattar att 

kandidaten ska ha läst ett visst gymnasieprogram. [...] Annars kommer kandidaten inte ens vidare i 

processen eller ens blir kallad på intervju. Det innebär att jag följer kravprofilen som kunden har, 

skulle jag säga.” - Rekryterare 7  
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Det som tydligt framkommer när författarna ställer frågan om hur viktig kravprofilen är för 

rekryteringsprocessen, är att majoriteten av respondenterna menar att kraven stundtals kan vara 

flytande och av olika betydelse. Kravprofilen är viktig för alla respondenterna. Det krävs dock 

i många fall att rekryteraren diskuterar igenom den tillsammans med kunden. På så vis kan 

rekryteraren skapa en bild om vad det är som är nödvändigt hos kandidaterna för att matcha 

kravprofilen och vad som är önskemål från organisationens sida.  

 

“Det är väldigt viktigt att ta reda på vad som egentligen är krav och vad som om egentligen är 

önskemål. Många kunder svarar att de har 10 krav, men när vi frågar om det verkligen har 10 krav 

eller om några av deras krav egentligen är önskemål. Då brukar de svara - “jaha du menar så. Ja då 

är det sju krav och tre önskemål”. Det finns ju aldrig någon som uppfyller alla kundens krav, så det 

finns ju alltid viss krav som är önskemål.” - Rekryterare 1  

 

För att ta sig vidare i rekryteringsprocessen uppger samtliga respondenter att de börjar med att 

annonsera ut den vakanta tjänsten, annonsen formuleras genom att använda kravprofilen som 

grund. Rekryterarna uppger att de använder sig av digitala plattformar för annonsering, likt 

Platsbanken, Blocket och Metro-jobb och framförallt deras egen hemsida. Kandidaterna söker 

sedan den utannonserade tjänsten genom att skicka in sitt CV och personliga brev till 

bemanningsföretagen. Rekryterare 7 som bara arbetar med en specifik kund uppger att till de 

annonser som hen har är det bara ett CV som är ett krav. Det går att bifoga ett personligt brev 

i ansökan men det är inget måste, då det är kandidatens CV som fyller den större funktionen 

för urvalsarbetet. Rekryterare 3 och 9 uppger att kandidaten enbart behöver fylla i vissa 

personuppgifter och bekräfta organisationens GDPR-villkor vid ansökan och sedan kan de 

bifoga CV och personligt brev. Rekryterare 6 uppger att kandidaten inte behöver registrera sig 

på deras hemsida om den endast ska vara aktivt sökande till en specifik tjänst. Om kandidaten 

däremot ska ligga aktiv i företagets databas över potentiella bemanningskandidater krävs det 

dock en registrering. Vanligast är att CV och det personliga brevet bifogas till ansökan istället 

för att kandidaten ska registrera alla sina uppgifter via bemanningsföretagets hemsida.  

 

4.4 Kandidatsökning och urval 

Urvalsarbetet påbörjas enligt alla respondenter direkt vid utannonserad tjänst, då det i 

bemanningsbranschen kan vara brådskande med att hitta rätt kandidat till efterfrågade tjänster. 

Rekryterare 3 uppger att de proaktiva annonser de har för potentiella kandidater, kan bli 
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liggande på grund av tidsbrist. Rekryterare 6 förklarar att, de ger alla som söker en proaktiv 

tjänst chansen att träffa dem för ett personligt möte på något sätt. För att välja ut rätt kandidater 

till en utannonserad tjänst krävs det att rekryterarna går igenom kandidaternas CV och 

personliga brev. Respondenterna fick frågan vad det är som gör att en kandidat sedan blir kallad 

till intervju. 

 
“Först och främst att de har rätt kompetens, alltså en grundkompetens för vad som kan tänkas 

behövas utefter kravspecifikationen. Bara att vara en bra människa eller god människa hjälper inte 

om du inte har någon som helst erfarenhet, om de är det som krävs.” - Rekryterare 4 

 

Rekryterare 8 nämner att tiden en potentiell kandidat har arbetat hos tidigare arbetsgivare kan 

vara avgörande. Det kan vara så att en kandidat bara har spenderat en kortare period hos tidigare 

arbetsgivare och kan vara ett varningstecken på att något inte står rätt till. Vidare uppger 

Rekryterare 8 att det finns en viss försiktighet vid bedömning av längden på en kandidats 

tidigare arbetslivserfarenheter då det finns upp och nedgångar i produktion.  

 
“Sen får man ju också vara försiktig inom exempelvis inom industrin. Om kandidaten tidigare har 

jobbat via oss, så kanske de bara jobbat på ett företag i tre månader. Sen är den på ett annat 

bemanningsföretag i två månader. Det måste man ju ta hänsyn till också, där kan man ju lite se till 

när industrin tidigare behövt säga upp personal.” - Rekryterare 8 

 

Samtliga respondenter uppger att det inkommer många ansökningar där kandidaten inte alls 

uppfyller de önskade krav som finns formulerade i annonsen och det skapar ett stort extra-

arbete för dem då de läser igenom alla inkommande ansökningar. Rekryterare 7 uppskattar att 

det är närmare hälften av ansökningarna som kommer in som inte matchar den kravprofil som 

är specificerad i annonsen men anser inte att det är ett onödigt arbete att gå igenom 

ansökningarna.  

 
“Ja det vet jag inte om jag ser det som onödigt men, det är de personerna som kommer få ett mail där 

det står “tack men du går inte vidare”. Samtidigt har de ju mer eller mindre heller inte läst det som 

står i annonsen.” - Rekryterare 7 

 

Författarna ställde frågan om automatisering av kandidatsökning och urvalsprocessen genom 

AI-teknik till respondenterna och möttes av positiv respons. Rekryterare 1 anser att AI kan vara 



 
 

 

40 
 

användbart i screening då de får in väldigt många ansökningar till en utannonserad tjänst som 

inte alls är kvalificerade eller lämpade till tjänsten. Det är ett problem som flertalet andra 

rekryterare också upplever. Rekryterare 4 menar att det skapar ett merarbete att behöva läsa 

igenom CV och personliga brev för att sortera ut rätt kandidater till rätt tjänst.  

 
“Det som händer idag vid ansökningsprocessen är att de som inte har jobb, de söker alla jobb som de 

kan helt enkelt. Det blir ju inte bra för någon egentligen, det blir inte bra för oss. Vi får en massa 

ansökningar där vi behöver läsa cv på som inte alls är aktuella för tjänsten. Däremot är fördelen med 

det att vi kan hitta en kandidat till ett annat uppdrag vi har.”  - Rekryterare 1 

 

Rekryterare 1 menar på att de ansökningarna som inte matchar tjänsten är användbara de med, 

för de genererar data om kandidaten som går att matcha till en annan tjänst. Ett 

användningsområde av AI inom kandidatsökning och urvalsprocessen som respondenterna 

skulle tycka vore önskvärt är möjligheten att kategorisera in ansökningarna efter hur väl de 

matchar de krav som finns i kravprofilen för att kunna göra processen mer tidseffektiv. 

Majoriteten av respondenterna är positiva till ett system som kan rangordna kandidaterna och 

kategorisera in dem så att rekryteraren minskar arbetsbördan genom att bara behöva läsa de 

ansökningar som matchar och de som är tveksamma.  

 
”Det man skulle kanske vilja är att kategorisera in dem. Först i de som är högaktuella, men även de 

som kan behöva en second opinion. Har man tid skulle man kunna kika på dem, samtidigt så kan man 

göra en bedömning och säga att de räcker kanske att jag får de här som är vettiga.” - Rekryterare 4 

 

Det som framkommer hos större delen av respondenterna är möjligheten att själva få se de 

sökningarna som inte kategoriserats in i “perfekta kandidater”. Rekryterare 8 uppger att det är 

viktigt att systemet ger möjlighet för användaren att gå in och se de ansökningar som inte 

kategoriseras in bland “perfekta kandidater”, utan det måste fortfarande finnas en valfrihet för 

mänskliga rekryterare att ta ett beslut över vilka kandidater de vill granska. Det är bara en 

respondent som sticker ut gällande frågan av kandidatsökning och urvalsprocessen genom AI. 

Rekryterare 6 har åsikten att det hade varit positivt att helt automatisera processen för att få 

större möjlighet att fokusera på det personliga mötet.  

 
“Genom att de redan blir inbokade i kalendern. Här har du 15 intervjuer inbokade och på så vis 

slippa lägga fokus på det.” - Rekryterare 6 
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För att matcha kandidatens uppgifter med det som efterfrågas i kravspecifikationen så 

diskuterar respondenterna möjligheten att kunna matcha ord i ansökan med kravspecifikation. 

Både rekryterare 7 och 8 uppger att de arbetar med ett system där det finns möjlighet att matcha 

kandidater från en annons till en annan tjänst baserat på ord i ansökan. Det systemet är nyligen 

implementerat och båda uppger att de inte är så insatta i det ännu. Systemet kräver en manuell 

hantering där den rekryterare som är ansvarig för en tjänst behöver manuellt markera 

kandidatens kompetenser för att den ska kunna matchas med en annan tjänst. Rekryterare 4 tror 

att det hade hjälpt om AI hade kunnat matcha med synonymer i ansökan och inte bara specifika 

ord. Det finns inget större behov av att kunna utläsa helheten av ett sammanhang utan det är 

oklarheter som kan verifieras på en intervju. Även Rekryterare 8 lyfter värdet av att kunna läsa 

ut synonymer i texten och inte bara matcha konkreta ord då det finns en stor risk att kandidater 

försvinner ur ansökningsprocessen.  

 
“Om jag skriver “samarbete” i kravprofilen och kandidaten skriver “bra på att jobba i team” i sin 

ansökan, så hade det varit bra om det också kom med.” - Rekryterare 8 

 

Rekryterare 4 poängterar att det krävs olika känslighet för olika typer av tjänster. Hen menar 

på att vid en mer kvalificerad tjänst blir kravbilden hårdare och då behöver matchningen vara 

mer spot on.  

 

“Det som man blir orolig för är ju att man kanske missar de som är riktigt bra. Men att de inte är så 

skarpt skrivna i CV:t och helt plötsligt tappar du bort dem istället, även fast de kanske är jättebra 

kandidater. Det är ett vågspel där.” - Rekryterare 4 

 

Ett problem med att matcha CV och personligt brev automatiskt med AI är kvalitén på de 

ansökningar de får in. Det krävs en viss subjektivitet att kunna utläsa ett CV och personligt 

brev som saknar en korrekt formulering och Rekryterare 9 menar att det finns en risk med en 

objektiv bedömning av CV och det personliga brevet.  

 
“Det är både magkänsla, det kan man inte ta bort. Men också att kunna bedöma ett CV, vad det står 

och läsa lite mellan rader. Det är massor av saker man lägger ihop, varför en person slutar till 

exempel. Man kan få fram massor av saker mellan raderna.” - Rekryterare 9 
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Det finns en rädsla att en kandidat ska hamna mellan stolarna på grund utav att AI inte klarar 

av att läsa mellan raderna och ta in den information som rekryterare själva anser sig klara av. 

Rekryterare 4 menar att det är viktigt att kraven i kravprofilen är väldigt konkret formulerade 

ifall AI ska användas vid urvalsprocessen och det finns alltid en risk att det är någon som faller 

mellan stolarna. Det kommer bli en balansgång menar Rekryterare 4 och det kommer alltid att 

sorteras bort för många någon gång och för få någon annan gång.  

 

En del av respondenterna uppger att de använder sig av antingen arbetsprover eller 

personlighetstest i rekryteringsprocessen. Rekryterare 1 anser att de är viktigare att fria än att 

fälla, vilket gör att det krävs en subjektiv bedömning av kandidatens erfarenheter till vissa 

tjänster. Vid diskussion kring hur en potentiell kandidat formulerar sin ansökan menar 

Rekryterare 1 att det är olika från tjänst till tjänst och att det ibland faktiskt är själva 

arbetsuppgifterna som är viktigare än hur ansökan är formulerad och förespråkar att kandidaten 

får göra ett arbetsprov.  

 

“Det är inte rättstavat och de står knappt något på Cv:t, vilket är väldigt vanligt. Ska man jobba som 

svetsare kanske man inte måste kunna stava, utan han kanske är suverän på att stå och svetsa. Då 

måste man ändå lyfta telefonen och ringa till den här personen och där kan man avgöra om den här 

killen med eller inte liksom? Men ändå inte, för han kan fortfarande vara väldigt bra på att svetsa. Då 

måste man även plocka in honom och be honom svetsa för att se hur de är.” - Rekryterare 1 

 

En del av respondenterna uppger att de även arbetar med personlighetstester som komplement 

inom rekryteringsprocessen. Rekryterare 3 uppger att alla potentiella kandidater får göra ett 

personlighetstest och menar att det är en snabb väg att gå för att få utökad information kring 

kandidater när rekrytering behöver ske fort. Rekryterare 6 menar att vid bemanning så skickas 

tester i ett tidigt skede i rekryteringsprocessen men vid rekrytering till en specifik tjänst så kan 

det dröja tills efter urvalet. Flertalet respondenter uppger att det personlighetstest de använder 

är ganska kostsamt att utföra och sker endast i enskilda fall. Ingen av respondenterna som 

använder sig av personlighetstester, uppger att de enbart är avgörande för urvalsprocessen, utan 

de kan anses utgöra ett hjälpmedel ifall den mänskliga bedömningen är osäker.  
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4.5 Intervju 

När de potentiella kandidaterna sedan har valts ut använder sig samtliga rekryterare av ett 

telefonsamtal för att ta den första mänskliga kontakten med kandidaterna. Alla respondenter 

uppger att det samtalet till stor del är baserat på ett informationsutbyte där de ser till kandidatens 

tillgänglighet, uppsägningstid och familjesituation och liknande för att kunna säkerställa 

matchningen mot kravprofilen. Rekryterare 7 uppger även att hen i telefonintervjun försöker 

bekräfta att de uppgifter som kandidaten uppgav i sin ansökan är sanningsenliga.  

 

“Det har väl hänt att folk har skrivit på Cv:t att de har körkort och sen kommer de hit och så har de 

inte det.” - Rekryterare 7 

 

Telefonintervjun behöver inte enbart utgöra ett informationsutbyte utan kan även vara viktig 

för rekryterare att kolla motivationen hos de kandidater som sökt tjänsten. 

 

“Det finns en plats för alla individer, det vi främst får reda på i ett telefonsamtal är om de faktiskt vill 

ha ett jobb eller inte. Har de inget driv och är ointresserade då vill vi inte ha dem, då får de vara 

arbetslösa. Det är inte vårt jobb att motivera dem, det kan någon annan göra. Vi vill ha människor 

som är engagerade och det märker vi oftast redan i samtalen.” - Rekryterare 1 

 

Under telefonintervjun väljer rekryteraren om de vill boka in kandidaten för en personlig 

intervju. Flera respondenter uppger att det finns en mall inom företaget som används vid 

intervjuprocessen. Det är dock något som de anser är mer passande för de rekryterare som är 

nya inom branschen. Mallen som används utgörs av standardiserade frågor som sedan anpassas 

utifrån aktuell kravprofil (Se bilaga 2). Rekryterare 6 uppger att de har standardiserade frågor 

vid både telefonintervjun och till den personliga intervjun men att de anpassar dem utifrån 

vilken tjänst de rekryterar för. Rekryterare 8 påpekar också vikten av att ställa följdfrågor till 

det kandidaten svarar, för att kunna säkerställa sanningen i det kandidaten säger, men också för 

att kunna lämna en så utförlig presentation som möjligt till kunden. 

 

“Det viktigaste tycker jag är att i intervjuprocessen utforma väldigt mycket frågor om deras tidigare 

anställningar där kandidaten kan uppge att hen tidigare har monterat. Men eftersom en kund kan 

fråga mig vad de har monterat, vilket material och vilken maskin om de varit en operatör, så jag 

brukar alltid säga “utveckla, utveckla”. - Rekryterare 8 
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Några respondenter använder sig mindre av mallen och baserar rekryteringen på den erfarenhet 

de har inom sitt yrkesområde.  

 

“Om vi gör en rekrytering i ett nytt yrkesområde där vi inte har så stor erfarenhet, då läser vi på 

innan och då kan vi använda oss av en mall för att få lite mer struktur. Vid generella intervjuer som vi 

gör dagligen, för vår egen uthyrs verksamhet, då har vi ingen mall.” - Rekryterare 9 

 

När respondenterna får frågan om att automatisera intervjuprocessen så är inställningen relativt 

mer motsträvig än att använda AI i kandidatsökningen och urvalsprocessen. Det är under 

intervjuprocessen som det är viktigt med mänsklig kontakt och subjektivitet får en allt större 

betydelse. Rekryterare 1 uppger att intervjuprocessen blir viktig för att kunna matcha 

kandidatens personlighet till tjänsten och att det finns en uppdelning mellan formell kompetens 

och personliga egenskaper som båda väger tungt vid rekryteringsförfarandet. Inställningen till 

att automatisera intervjuprocessen blir då ifrågasättande, då det enligt hen handlar om social 

kompetens och förmåga att bedöma mjuka värden. Även rekryterare 3, som uppger att den 

första telefonintervjun de har är baserad på ett informationsutbyte, ställer sig lite tvekande till 

att automatisera den processen. Hen menar på att viss subjektiv information trots allt tas in av 

samtalet och att det genom samtalet går att höra på kandidatens röst vilken inställning hen har 

till tjänsten. Rekryterare 4 har dock inställningen att telefonintervjun skulle kunna gå att 

automatisera. Då samtalet egentligen enbart behöver betyda ett informationsutbyte och 

kandidaten blir ändå kallad till en intervju för en mänsklig bedömning. Vid frågan av vad det 

automatiserade samtalet kan innehålla uppger Rekryterare 4 följande: 

 
”Då kan man prata om både hur är det att jobba hos oss och inom bemanning. Men även vilka 

skyldigheter och rättigheter du har. Du blir anställd som ambulerande, men vad betyder det? Då kan 

man ju ge information om det, likväl som att ha en företagspresentation och gå igenom den. Men även 

enklare frågor med följdfrågor likt, “Har du truckkort, ja?”, men vilka truckkortsbehörigheter har 

de? Så får de räkna upp de. “Ah vad kul, kan du köra skylift också?”. Den typen av information kan 

man få på ett helt annat sätt.” - Rekryterare 4 

 

Rekryterare 6 uppger även att kandidatens uppfattning om företags professionalitet kan 

påverkas av att telefonintervjun sker med hjälp av AI-teknik. Hen menar att det kan visa på 

omtanke att det är en människa som ringer upp och får kandidaten att känna sig mer sedd. 

Rekryterare 8 tror inte deras kandidater är tillräckligt redo för att bemötas med AI vid en 
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intervjuprocess och tror det hade resulterat i en mer negativ bild av företaget. Hen tror att det 

hade kunnat få kandidaterna att uppfatta dem som opersonliga och för generella och tror inte 

att de tidseffektiviserande fördelarna med att automatisera intervjuprocessen hade gynnat dem.  

 

Det handlar även om en generationsfråga tror Rekryterare 6, likväl som flera andra. Det står 

klart att rekryterarna tror att den yngre generationen hade varit mer öppna för att få en första 

intervju med en AI-robot. När ämnet kring hur den äldre generationen kan reagera på att AI 

används för telefonintervju så svarar Rekryterare 6 med att det hade högst troligt varit en 

obekväm situation för kandidaten och de skulle nästintill känna sig kränkta. 

 
”Kandidaten kan känna att ”vad är det för sätt att en robot ringer upp och dömer mig.” Jag tror att 

fördomarna skulle öka något fruktansvärt av detta.” - Rekryterare 6 

 

Rekryterare 7 tror att det som hade fungerat att automatisera just i interaktionen mellan 

kandidaten och bemanningsföretaget är om AI används för att boka in kandidaten automatiskt 

till en personlig intervju med rekryteraren, då samtalet egentligen blir mer administrativt.  

 

4.6 Referenstagning 

För att säkerställa en potentiell kandidats påstådda kunskaper och erfarenheter så använder sig 

alla respondenter av referenstagning. Det är något som också ofta är ett krav från kunden de 

anställer till. Hur processen går till är något som sker på varierande sätt och värderas olika 

bland respondenterna. 

 

Rekryterare 7 uppger att en specifik kund hen jobbar med kräver att de ska kontakta två 

referenser, men uppger även att det finns kunder inom organisationen som helt saknar krav på 

referenstagning och det är upp till varje rekryterare att välja. Rekryterare 9 menar på att om en 

kandidat uppger fler än två referenser så väljer de ändå att ringa de två som är mest relevanta 

och Rekryterare 5 anser att de hen hade ringt är de två referenser kandidaten arbetat längst hos.  

 

Det finns en uppdelning som ter sig tydlig bland respondenterna kring referenstagningen. Flera 

respondenter uppger att de lägger mycket tid på att jaga referenser och det är svårt att få tag på 

dem. Rekryterare 4, 7 och 8 uppger att de arbetar med ett system där referenstagning sker 

digitalt så referensen kan svara på frågorna via datorn.  Vissa rekryterare anser att 
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referenstagning kan ske automatiskt och de använder sig idag av ett system som mailar ut ett 

frågeformulär till referensen som får möjlighet att svara både i löptext och betygsätta 

kandidatens förmågor efter olika skalor. De rekryterare som använder sig av det systemet ser 

tidseffektiviserande fördelar, både för rekryterare men även för referensen då 

referenstagningen inte blir bunden till en specifik tid. De övriga respondenterna uppger dock 

att det är viktigt för dem att ta referensen själv via telefon då de anser att det band som uppstår 

mellan dem och referensen är viktigt. Telefonsamtalet skapar en möjlighet för dem att ställa 

följdfrågor och reda ut oklarheter. 

 

När frågan ställs hur denna processen kan automatiseras genom AI-teknik så är det blandade 

reaktioner. Rekryterare 3 ser det som en omöjlighet och tycker det är viktigt att få höra 

referensens röst för att på så vis själv kunna analysera hur denne pratar om kandidaten.  

 
“Det känns mycket trovärdigare att höra det muntligt. Man hör väldigt mycket på att hur man pratar 

om vad man tycker eller inte.”  - Rekryterare 3 

 

Några respondenter uppger att det behöver vara via ett system som inte skapar en konstig 

känsla. Rekryterare 5 och 9 uppfattar det som lite udda att en robotröst skulle ringa upp och 

föra ett samtal med en referens. Rekryterare 6 finner det viktigt att det finns möjlighet att ställa 

följdfrågor vid referenstagning och är positivt inställd till att kunna använda AI för 

referenstagning om det finns möjlighet att få följdfrågor ställda. Även Rekryterare 8 nämner 

att det krävs att de frågor som ställs är relevanta och viktiga för att säkerställa de kompetenser 

som efterfrågas. Rekryterare 8 uppger också att det hade varit bra om det fanns en möjlighet 

att kunna lyssna på samtalet efteråt. Rekryterare 4 ser både för och nackdelar med att använda 

AI för referenstagning. Liksom flera av respondenterna, upplever Rekryterare 4 att det kan vara 

problematiskt att få tag på en referens vid ett tillfälle som passar. 

 
“Problemet är om någon ska behöva sitta och ställa frågan tillbaka. Men, då spelar det ju ingen roll 

om personen i fråga vill göra det klockan 23,  för roboten är ju ändå vaken. [...]. I min värld så kan 

man ju utifrån sitt svar få en följdfråga för att utveckla mer. Det skulle ju ge mer dynamik i något 

sådant här.” - Rekryterare 4  

 

Rekryterare 3, 5 och 9 upplever ingen problematik med att få tag på referenser utan uppger att 

de försöker berätta för kandidaterna att de ska prata med sina referenser så att de är medvetna 



 
 

 

47 
 

om att de kommer få ett samtal. De uppger att om referensen inte svarar på samtalet så får de 

oftast återkoppling ganska nära inpå. 

 

Det avgörande beslutet ser liknande ut hos alla respondenter. De presenterar ofta flera 

kandidater för kunden och det är kunden som får ta det avgörande beslutet vid 

rekryteringsprocessen.  

 

“Det är alltid kunden som avgör i slutändan, jag ska inte lägga någon värdering av vad som är 

viktigast. Det kan jag inte göra, för det är ju deras beslut.” - Rekryterare 4 

 

4.7 Återkoppling 

När respondenterna får frågan om de ger personlig återkoppling till alla kandidater som sökt 

en tjänst så är det ingen som svarar att det är något de utför och att det skulle vara alldeles för 

tidskrävande. Majoriteten av rekryterarna använder ett generellt mail som de skickar till 

kandidater som inte går vidare i rekryteringsprocessen och får komma på intervju. Mailet 

innehåller ingen personlig återkoppling utan är enbart menat som ett “tack för visat intresse”. 

De kandidater som gått vidare till en intervju får av de flesta rekryterare en personlig 

återkoppling. 

 
“Har du haft en intervju, eller en människa här fysiskt på en intervju så ringer vi ett samtal och 

berättar läget. Har vi inte haft kontakt utan bara sökande, så nej-tackar vi genom email.” - 

Rekryterare 4 

 

Återkopplingen skiljer sig mellan ansökningar till bemanningstjänster och rekryteringar till 

kund. Till bemanningstjänsterna, som ofta är proaktiva, kan det dröja innan kandidaterna får 

återkoppling men rekryterarna försöker hålla kontakten för att säkerställa kandidatens fortsatta 

tillgänglighet. 

 

“De proaktiva får man räkna med att det tar ett tag innan de får en återkoppling. Vi kanske intervjuar 

dem idag, men vi har kanske ett jobb till dem i mitten i april. Sen kan jag alltid ringa för att hålla 

kontakten.” - Rekryterare 3 
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Vid frågan om hur det hade fungerat med personlig återkoppling till alla kandidater så uppger 

Rekryterare 1, att det kan vara problematiskt att ge personlig återkoppling till en kandidat hen 

inte träffat. Det kan skapa en risk att kandidaten inte söker nästa liknande tjänst som är 

utannonserad för att hen inte gick vidare i den första processen. Rekryterare 6 anser att en 

automatisk återkoppling kan ske genom att AI fortsätter hålla kontakten med kandidaten efter 

avslutad intervju för att hålla både kandidaten informerad om nya tjänster och låta rekryteraren 

veta om kandidaten fortfarande är intresserad. Rekryterare 4 menar att det finns en risk med att 

använda sig utav personlig återkoppling genom AI då kandidaten kan ha blivit nekad av något 

som inte stod med i ansökan och om det uppdagas vid återkopplingen kan rekryteraren få ett 

samtal där kandidaten ifrågasätter anledningen till att denne blev nekad att komma till intervju. 

Det är något Rekryterare 7 inte delar åsikt om, då hen menar på att om AI hade missat något i 

ansökan får kandidaten kontakta rekryteraren och förklara det. Det upplevs idag som ett stort 

problem att kandidater blir avvisade från ett sökt arbete utan en förklaring. Hade det funnits en 

förklaring hade det skapat en möjlighet för kandidaten att förtydliga det genom att återkoppla 

till rekryteraren likväl som det skapar en förståelse för kandidaten om vad som var orsaken att 

de inte gick vidare i processen. 

 

4.8 Viktiga förmågor bland rekryterare 

För att skapa en förståelse för vad som kan skilja en datoriserad rekryterare mot en mänsklig 

fick alla respondenter svara på frågan vad de ansåg vara de viktigaste förmågorna att inneha 

för att utföra ett bra arbete som rekryterare. Det som alla respondenter tar upp är att rekryterare 

måste vara sociala och att vara en god människokännare menar Rekryterare 1 och 2 är en viktig 

förmåga. 

 

“Jag tror att en duktig rekryterare är en god människokännare från första början. Jag tror det är 

något som är svårt att lära sig, man kan inte studera till det.” - Rekryterare 1 

 

Rekryterare 7 menar att rekryterare ska vara öppna och inte döma någon innan de kommer till 

kontoret för intervju. Där ska alla bedömas lika och så objektivt som möjligt. Det är 

rekryterarens uppgift att väcka en vilja hos kandidaten att vilja jobba hos dem och ska inte bara 

se rekryteringsprocessen som att det är kandidaten som ska sälja in sig för att få arbetet. Hen 

menar då på att det ska ske ett ömsesidigt utbyte mellan kandidat och rekryterare. 
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“Jag tycker det är viktigast att man är öppen och inte har några fördomar och tänker att alla är lika 

mycket värda.” - Rekryterare 7 

 

Rekryterare 2 menar istället att nästan allt handlar om magkänsla. Alla behöver inte ha rätt 

utbildning utan med rätt vilja kan alla lära sig, vilket även Rekryterare 1 och 3 instämmer med. 

Rekryterare 3 menar även att vara driven och ha en helhetsbild är en framgångsfaktor. Det är 

rekryterare som känner kunden och vet vad de söker och då måste rekryterare ibland kunna 

använda sin egen magkänsla för att känna av om kandidaten kommer passa in på arbetsplatsen. 

Hen menar då att den känslan man själv bygger upp är svår att lämna över till kollegor då 

helhetsbilden försvinner. 

 

4.9 Sammanfattning av empiri 

Sammanfattningsvis går det att se blandade åsikter bland rekryterarna kring användandet av 

AI-teknik i rekryteringsprocessen. Det framkommer att det är enklare att matcha kandidater 

mot specifika tjänster då det finns en tydligare kravprofil. Att använda AI-teknik ses främst 

som möjlighet bland rekryterarna i de faser som idag kan vara tidskrävande och där det inte 

krävs en mänsklig bedömning på samma sätt som i intervjuprocessen. Därför menar 

rekryterarna på att det absolut går att använda sig av AI för kandidatsökningen och 

urvalsprocessen, men även för referenstagning och återkoppling. Det finns även en tanke bland 

rekryterarna att tekniken kommer bli så pass bra att deras jobb försvinner.  

 
“Det är att vi försvinner såklart. Eftersom de tror att roboten kan lösa allt det. Då blir det sjukt 

effektivt såklart. Men människan måste ändå ta tid att träffas och avsätta den tiden ändå.” - 

Rekryterare 6 

 

Det rekryterare 6 uppger är dock att hotet bara utgörs fram tills dess att det krävs en mänsklig 

bedömning. Det finns även en överhängande oro kring vad kandidaterna och omvärlden ska 

anse om företaget och hur deras varumärke påverkas av att de automatiserar. Rekryterare 8 

uppger att hen tror att det är en teknik som kommer att komma oundvikligen och att det är av 

stor vikt att inte halka efter i omvärldsförändringar. Det kommer då finnas en möjlig 

övergångsfas och det är alltid svårt att vara först med en ny teknik, vilket gör att företaget kan 

sticka ut.  
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“Men det ska nog faktiskt mottas positivt, förmodligen lite jobbigt i början. Men sen kommer fler och 

fler att acceptera det och sen kommer fler och fler bolag hänga på. Det är alltid känsligt att vara först 

ut.”  - Rekryterare 4 

 

4.9.1 Hot och möjligheter 

Rekryterarna uppger att en av de främsta möjligheterna de ser, är effektiviseringen och hur AI-

tekniken kan frigöra tid åt dem genom att automatisera monotona arbetsuppgifter. En möjlighet 

med AI är administrativt arbete likt återkoppling och uppföljning. Det är idag ett arbete som är 

tidskrävande och det är inte alla kandidater som får personlig återkoppling. En automatisering 

av det administrativa arbetet hade kunnat möjliggöra mer kontakt med kandidater. 

Användandet av AI kommer kunna tillåta dem att fokusera på arbetsområden som idag får 

bortprioriteras. Rekryterarna uppger även att de ser möjligheter med AI i screeningprocessen. 

En automatisering av det administrativa arbetet hade kunnat möjliggöra mer kontakt med 

kandidater och tillåtit dem att fokusera på arbetsområden som idag får bortprioriteras. Det hade 

underlättat om de inte behövde lägga så mycket tid som de gör idag på att läsa CV utan att de 

kunde få kategoriserade ansökningar där AI redan gjort grundjobbet och rekryterarens ansvar 

är att närmare granska de kandidater som är bäst lämpade mot kravprofilen. Det är dock flera 

rekryterare som även ser problem med att använda AI i screeningprocessen, då kandidater inte 

alltid har korrekt formulerade CV och personliga brev. Detta kan försvåra automatiseringen av 

screeningen och rekryterarna befarar att något som de genom mänsklig tolkning hade sett i en 

ansökan hade en dator missat. 

  

En möjlighet som rekryterarna finner med AI-tekniken är för referenstagning. Det finns flera 

respondenter som idag använder sig av ett digitaliserat system som uppger att de hade kunnat 

tänka sig ett automatiserat system där det finns möjligheter till följdfrågor baserade på 

referensens svar och att de kan anpassas efter efterfrågad tjänst. Respondenterna uppger även 

att ett hot med att använda AI i rekryteringsprocessen är risken att tilltron till tekniken blir för 

stor. De tror då att den subjektiva bedömningen som bland annat uppstår under det personliga 

mötet försvinner helt och att det kommer saknas utrymme att läsa mellan raderna.  

 

Det finns en rädsla bland en del av rekryterarna att deras jobb är hotade i framtiden. Om AI-

teknikens utveckling går åt helt rätt håll befarar de att deras arbetsuppgifter kommer kunna 

automatiseras helt och det gör att ett företag inte längre behöver vända sig till dem för 
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rekryteringsuppdrag. Det visar sig även att den egna motivationen i arbetet kan bli ett problem 

om allt för många processer automatiseras. Rekryterare 8 upplever det viktigt att ha kontroll 

över sitt arbete för att känna sig motiverad och upplever sig få energi av att ha kontakt med 

kandidater, vilket hen befarar ska försvinna genom AI. 
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5. Analys 

Analyskapitlet inleds med en analys av bemanningsföretagens olika typer av 

rekryteringstjänster. Därefter analyseras den inledande fasen i rekryteringsprocessen där 

företagen samlar in information kring tjänsten. Analysen fortsätter sedan med 

kandidatsökningen för att sedan övergå till intervjuprocessen. Det sker även en analys av hur 

AI kan användas för administrativt arbete såsom referenstagning och återkoppling till 

kandidaten. Den empiriska undersökningen analyseras utifrån författarnas analysmodell där 

empirin analyseras utifrån två ansatser till rekrytering för att sedan jämföras med tidigare 

forskning och teorier kring AI. 

 

5.1 Bemanningsföretagens huvudsysslor 

Enligt den empiriska undersökningen går det att påvisa att bemanningsföretagen arbetar med 

olika huvudsysslor. De arbetar med specifika tjänster med en fast kravprofil, men även i 

förebyggande syfte med proaktiva annonser. Det går även att påvisa att rekryteringsprocesserna 

skiljer sig åt mellan de olika tjänsterna inom bemanningsföretagen, vilket går att likna vid den 

uppdelning Johnsson (2010) gör vid definitionen av ett bemanningsföretags olika 

huvudsysslor. Florea (2016) menar att användningen av bemanning istället för rekrytering är 

ett bra alternativ då kunden har osäkra behov, vilket stämmer väl överens med den empiriska 

undersökningen då bemanningsföretagen arbetar aktivt med att försöka förutse sina kunders 

framtida behov och ha vilande kandidater som snabbt går att tillsätta. 

 

5.2 Kravprofil 

Respondenterna uppger att för att matcha rätt kandidat till efterfrågad tjänst så upprättas initialt 

en kravprofil tillsammans med kunden. Det finns även gånger då kunden redan har en färdig 

kravprofil som bemanningsföretaget får utgå efter. Då rekryteringsprocessen utgår ifrån en 

kravprofil finns likhet med den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002). Posthumus et al. 

(2016) menar att genom att analysera arbetsbeskrivningen och finna de kvalifikationer som 

krävs för att utföra de arbetsmoment som ingår i tjänsten som kravprofilen kan upprättas. Cole 

et al. (2007) menar även att det redan i kravspecifikationen är viktigt att värdera vilka krav som 

är av högst värde att de uppfylls. Det är något som flera respondenter uppger sig arbeta aktivt 

med och det kan ofta vara så att kunden har vissa konkreta krav och vissa önskemål. Det blir 

därför viktigt för rekryterarna att redan i inledningsfasen konkretisera vad det är för person 
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kunden önskar. Något som ibland kan uppfattas som ett problem då kunden ibland har 

önskemål om en kandidat snarare än formella krav. Kundens uppfattning av vad som är 

specifika krav kan härledas till det Behrenez (2001) menar med att utbildning spelar mindre 

roll utan det är erfarenheter som är viktiga. För att AI i rekryteringsprocessen ska utnyttjas till 

dess fulla potential menar van Esch et al. (2019) att kravprofilen är oerhört viktig då det är den 

som ligger till grund för alla sorteringar och granskningar som kommer ske under processen. 

Att det enbart är kravprofilen som utgör grunden för rekryteringsförfarandet visar sig variera 

bland rekryterarna. Några av respondenterna utgår från deras erfarenhet och känsla från den 

kund de tidigare jobbat med. Det är vanligt att respondenterna besöker arbetsplatsen för att 

skapa sig en egen uppfattning om vad det är för typ av person som kommer passa in på just den 

arbetsplatsen och till den tjänsten. Det är ett arbete som fortsatt kommer krävas för att använda 

AI i rekryteringsprocessen, då det är viktigt för framställandet av kravprofilen. Även fast stor 

del av datainsamling kan ske via AI så menar Dennis (2018) att kandidater är inte bara data, 

utan de är människor. Därför kommer det alltid krävas mänskliga resurser. Det finns en 

underliggande oro bland rekryterarna om vad användandet av AI kommer innebära för deras 

tjänster i framtiden, även om de visar vara sig positiva till utvecklingen. Detta ligger i linje med 

Nowak et al. (2018) vilka menar på att AI ska stödja människor och öka tillflödet av 

information för att underlätta för den mänskliga bedömningen. Därför kommer AI i ett positivt 

scenario användas för att förbättra rekryterarnas arbete istället för att ersätta det. 

 

Idag kan det vara så att mycket av den informationen som framkommer vid besök hos kunder 

lagras som en känsla hos rekryterarna och inte är formellt nedskrivna. Att information lagras 

som en känsla går att härleda till den sociala ansatsen där subjektiviteten och relationerna är 

avgörande för rekryteringsprocessen (Bolander, 2002). Den datan behöver transkriberas och 

appliceras på särskilda regler för att AI ska nå maximal nyttjandegrad enligt van Esch et al. 

(2019). Den data som rekryterarna har insamlat och kontinuerligt fortsätter samla in enbart för 

att lagra i sina egna huvuden som erfarenheter är det som Oana et al. (2017) menar att AI 

behöver samla in som Big Data. För att kunna säkerställa att AI uppnår maximal potential så 

behöver rekryterarna upprätta färdiga kravprofiler med allt fler standardpunkter till skillnad 

mot idag där majoriteten av rekryterarna bara påvisar att kravprofilen består av ett fåtal punkter. 

Genom den datan kommer AI till slut lära sig och utvecklas, vilket går att likna med det Russel 

och Norvig (2003) säger att AI är ständigt självutvecklande. Enligt McAfee och Brynjolfsson 
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(2012) är det den datainsamlingen som krävs för att överföra de tidigare subjektiva områdena 

till möjligheterna för AI att användas. 

 

5.3 Ansökningar och databas 

Upadhyayand och Khandelwal (2018) menar att AI är användbart för att skanna av internet och 

sociala medier för att hitta kandidater till tjänster. Det är ett arbetssätt som rekryterarna i studien 

inte aktivt arbetar med, utan de baserar sina rekryteringar på att kandidaterna söker tjänsterna. 

Företagen använder sig inte av manuell headhunting idag då de tror att det är fel sätt att nå den 

målgrupp de primärt har till de utannonserade tjänsterna. Många av de tjänster de rekryterar till 

är tjänster där kandidater kommer direkt från gymnasiet och kandidaterna inte finns på 

LinkedIn och liknande. Därför saknar de också tilltro till det Upadhyayand och Khandelwal 

(2018) menar med att skanning av sociala medier för rekrytering hade varit användbart för just 

deras verksamhet. 

 

Annonseringen sker genom att de utifrån kravprofilen formulerar en annons som de publicerar 

på framförallt olika webbplatser. Tidigare var det vanligt att kandidaterna var tvungna att föra 

in alla sina uppgifter såsom tidigare arbetslivserfarenheter och kompetenser i en databas hos 

bemanningsföretagen vid ansökningen. Idag är det betydligt vanligare att kandidaten kan 

bifoga ett CV och ett personligt brev tillsammans med enklare personuppgifter och ett 

godkännande av företagets GDPR-policy, godkännandet gör det möjligt för företagen att lagra 

datan om kandidaterna. Gandomi och Haider (2015) menar på att det insamlade materialet är 

en del av den data som sedermera utgör Big Data vilket tillsammans med AI enligt 

Upadhyayand och Khandelwal (2018) kan stärka arbetet med att hitta rätt kandidat. Genom att 

bemanningsföretagen lagrar den datan ger det enligt van Esch et al. (2019) möjlighet för AI att 

använda den för att analysera och matcha en kandidat till rätt tjänst, även fast kandidaten inte 

sökt just den specifika tjänsten. 

 

5.4 Kandidatsökning och urval 

Kandidatsökning och urvalsprocessen enligt den psykometriska ansatsen är baserade på 

mätinstrument, tester och arbetsprover. Enligt den sociala ansatsen är det individens tankar och 

känslor som skapar utrymme för urvalet (Bolander, 2002). Det som visar sig enligt 

undersökningen är att kravprofilen utgör ett viktigt instrument för att rätt kandidat ska tas 
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vidare i processen, vilket går att likna vid den psykometriska ansatsen. Det finns respondenter 

som berättar att de alltid gör ett personlighetstest och det finns respondenter som använder sig 

av personlighetstest i vissa fall. Testerna är inget som utgör en konkret grund för att kandidaten 

ska tas vidare utan ska bara liknas vid ett hjälpmedel till kravprofilen och den subjektiva 

bedömningen. 

  

Den empiriska undersökningen påvisade att det inom bemanningsbranschen är viktigt att arbeta 

tidseffektivt i rekryteringsprocessen. Urvalsarbetet behöver oftast påbörjas redan när de första 

ansökningarna för en utannonserad tjänst kommer in, för att matcha kundens behov av 

arbetskraft. Upadhyayand och Khandelwal (2018) menar på att genom AI finns en möjlighet 

att påbörja urvalsarbetet direkt när ansökningarna kommer in och det spelar då ingen roll vilken 

tid på dygnet det sker och efter hur många olika ansökningar som tillkommer, vilket stämmer 

väl överens med det behov som finns inom branschen. För att AI ska klara av att göra en 

granskning och påbörja urvalsarbetet så behöver kravprofilen utgöra grunden menar 

Upadhyayand och Khandelwal (2018). Det är så verkligheten ser ut hos de intervjuade 

respondenterna också. De arbetar manuellt idag med att matcha kandidater med efterfrågade 

kompetenser. Det framkom tydligt under intervjuerna att det för samtliga respondenter 

inkommer mycket ansökningar där kandidaten inte uppfyller de krav som finns och är tydligt 

informerade i annonsen. Det resulterar i ett stort merarbete att läsa ansökningar där kandidaten 

inte matchar tjänsten. Enligt van Esch et al. (2019) kan rekryteringsprocessen med hjälp av AI 

effektiviseras vilket kommer leda till lägre kostnader för urvalsprocessen då arbetsprocessen 

kan förkortas. Det arbete som rekryterarna lägger ner på att läsa kandidaters ansökningar som 

inte matchar tjänsten visar sig under intervjuerna inte uppfattas som negativt utan det skapar 

möjligheter för ett manuellt insamlande av data som kan användas för att matcha en kandidat 

till en annan tjänst vid senare tillfälle. Ett arbete som enligt Upadhyayand och Khandelwal 

(2018) kan effektiviseras utan att behöva göra avkall på kvalitén. Det som kan bli problematiskt 

vid AI i urvalsarbetet anser rekryterarna är att kravprofilen inte är tillräckligt detaljerad vilket 

riskerar att kandidaterna faller mellan stolarna. Därför finns det en positiv inställning till ett 

system för kategorisering i urvalsprocessen där AI rangordnar kandidaterna utan att neka 

någon. På så vis har rekryteraren fortfarande möjlighet att titta på alla ansökningar men att de 

är rangordnade från hur väl de passar till kravprofilen. 
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Omohundro (2007) menar att det finns en risk att maskinen kan överträffa mänskligheten 

genom att AI med hjälp av Big Data och starka självinlärningsalgoritmer stärker sin egen 

förmåga, vilket då inte utgör ett hjälpmedel för rekryterarna utan även utgör ett hot. 

Rekryterarna upplever dock idag att det skulle utgöra ett hjälpmedel snarare än att det finns en 

överhängande oro att deras framtida arbete förloras. Rädslan över maktlöshet i och med att AI 

skulle fatta beslut över kandidaternas framtid går att likna vid det Nowak et al. (2018) skriver 

att det finns en rädsla att människan blir så beroende av AI att de inte längre förstår varför 

besluten fattas och till slut tappar kontroll över processen. Något som tydligt visar sig bland 

kandidaterna är att de fortfarande vill ha kontroll över processen. AI har enligt Russel och 

Norvig (2003) olika dimensioner, den kan både tänka rationellt och agera rationellt. Det 

rationella tankesättet som AI kan utföra går att likna vid det som rekryterarna anser att AI skulle 

kunna hjälpa dem med i kandidatsökningsprocessen. Det efterfrågas ett system som genom AI 

har möjlighet att matcha ord i ansökan med kravprofilen. Det diskuteras att det även behöver 

finnas möjlighet att matcha synonymer och olika formuleringar. Det finns en varierande nivå 

på hur kandidater formulerar sig och för att underlätta matchningen krävs det en välutvecklad 

algoritm. Likt det Sivaram och Ramar (2010) menar krävs det ett antal upprepade 

matchningsförsök för att matcha ansökan med efterfrågad kravprofil, vilket med tiden kommer 

utvecklas då Adami (2015) menar att AI lär sig av erfarenhet och kommer se vilka brister som 

vanligtvis uppkommer och anpassa sig utefter det. Det gör att det kommer krävas en 

inlärningsperiod för att använda AI vid ansökningar där formuleringen inte stämmer överens 

med den direkta kravprofilens formuleringar. De system som vissa kandidater uppgav sig 

arbeta med idag har funktioner för ordmatch genom manuell hantering, vilket kräver att alla 

ansökningar läses igenom och leder till en ökad kostnad för bemanningsföretagen. 

 

5.5 Intervju 

Enligt samtliga respondenter så sker första steget vid intervjuer över telefon, där de menar att 

största delen handlar om informationsutbyte. Samtalet innefattar frågor om tillgänglighet, 

uppsägningstid men även att rekryteraren försöker bekräfta sanningsenligheten i det kandidaten 

uppgav i ansökan. Det är ett viktigt steg för att gå vidare i processen, vilket även stämmer 

överens med Herriot (1992) som menar att informationsutbytet är nödvändigt för att relationen 

mellan parterna ska utvecklas. 
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Inom den psykometriska ansatsen är det kravprofilen som ska utgöra grunden för hela 

intervjuprocessen och det är genom rationalitet och objektivitet som rätt kandidat matchas till 

tjänsten (Bolander, 2002). Det är något som respondenterna uppger att de delvis arbetar med. 

Det finns på många av företagen en mall rekryterarna utgår efter. Mallen är standardiserad för 

att vara gångbar till olika tjänster och anpassas till eventuell tjänst genom att ta bort frågor eller 

ställa alternativa följdfrågor. Bolander (2002) menar att den kritik som har riktats mot den 

psykometriska ansatsen är att användandet av kravprofil som intervjuunderlag är ett definitivt 

arbete och tappar sitt syfte om underlaget frångås. I enlighet med det som rekryterarna uppger 

om att intervjuprocessen baseras på standardiserade frågor, vilka förändras och anpassas 

genom följdfrågor gör att denna fas i rekryteringsprocessen går att härleda till det Bolander 

(2002) definierar som den sociala ansatsen till rekrytering, en process baserad på subjektivitet 

och förmågan att skapa relationer mellan kandidat och rekryterare. 

  

Enligt Kahlke och Schmidt (2002) baseras anställningar på att medarbetare och organisationer 

har ett ömsesidigt utbyte, vilket Schalk och Roe (2007) definierar som det psykologiska 

kontraktet. Det framkom att det ömsesidiga utbytet sker redan under det första telefonsamtalet 

och även att information förmedlades till kandidaterna för att skapa en ökad förståelse om hur 

det är att arbeta inom bemanningsbranschen. Informationsutbytet innefattar även vilka 

skyldigheter och rättigheter kandidaterna har samt vad tjänsterna betyder utöver informationen 

om företaget. Detta stämmer överens med att det psykologiska kontraktet inte behöver vara ett 

fysiskt kontrakt utan att det består av delade uppfattningar (Aydin et al., 2008). 

  

Det finns en oro att använda AI-teknik i den mänskliga interaktionen hos flera rekryterare då 

AI riskerar att leda till en avpersonifiering. Rekryterare 6 menar att företagets professionalitet 

kan påverkas om telefonintervjun kommer göras med hjälp av AI-teknik. Hen menar att 

personliga samtal visar på omtanke och att kandidaten kommer se sig sedd, vilket även stämmer 

överens med den sociala ansatsen om att samtal och öppen diskussion är viktig för bådas 

engagemang och då drivs processen framåt (Bolander, 2002). Under intervjun med Rekryterare 

1 framkom det att för dem är det viktigt att kunna matcha kandidatens personlighet till tjänsten. 

Det finns en uppdelning mellan kandidatens kompetens och hur väl den kommer passa in på 

företaget och i arbetsgruppen. Det sker genom att analysera och bedöma kandidatens mjuka 

värden. Det gör att användandet av AI i intervjuprocessen blir svårt då det blir en fråga om 
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subjektivitet och mänskligt kännande. Det är inte bara en fråga om mänsklig intelligens i 

intervjuprocessen hos respondenterna utan det är även viktigt att analysera de mjuka delarna. 

  

Rekryterare 8 menar att kandidaterna ännu inte är redo för att intervjuas av AI, vilket till viss 

del stämmer med det van Esch et al. (2019) menar med att utvecklingen i samhället ständigt 

ändras och att arbetssökande söker sig till företag som passar ens egenskaper och krav. 

Rekryterarna uppger även att de tror att det finns en skillnad mellan målgrupper och hur väl de 

hade anpassat sig till interaktion mellan människa och maskin. Det finns en tro kring att den 

yngre målgruppen lättare hade anpassat sig till kontakten jämfört med vad en äldre målgrupp 

hade gjort. Det går att jämföra med den studie Hill et al. (2015) genomförde där de jämförde 

hur interaktionen såg ut mellan människa och maskin. De menade på att det är snarare de 

eventuella bristerna AI har att efterlikna mänsklig kommunikation som avskräcker mer än att 

de tidigare har erfarenhet av att samtala med en robot. Rekryterare 8 menar även att det finns 

en svårighet med att vara i framkant med ny teknik, det finns alltid en överhängande oro men 

att det bör mötas med positiv syn och att övergångsfasen blir jobbig. Det är under tidens 

utveckling då fler företag anammar trenden som tekniken blir socialt accepterad, vilket 

stämmer med Nowak et al. (2018) om att inget är bara svart eller vitt utan det är flera skalor av 

grå och det finns en övergångsfas. 

  

Gällande den automatiserade interaktionen mellan människa och robot i dagsläget så ansåg 

Rekryterare 7 att AI idag hade kunnat vara ett hjälpmedel för att boka in en personlig intervju 

med en rekryterare, vilket går att härleda till det Sheth (2018) menar att AI kan utföra för att 

förenkla rekryteringsprocessen. 

 

5.6 Återkoppling 

Något som visar sig tydligt i empiriinsamlingen är att den personliga återkopplingen till 

kandidaterna är bristfällig, vilket beror på att det är en administrativ uppgift som är för 

tidskrävande att prioritera. Det är vanligt att det sker massutskick till kandidater som inte gått 

vidare, där företaget tackar för visat intresse och att de valt att gå vidare med annan sökande. 

Det som inte framkommer till kandidaten är varför de inte gick vidare.  Leong (2018) menar 

då på att AI kan användas för att utföra den personliga kontakten med kandidaterna och hjälpa 

rekryterarna att undvika de massutskick som de arbetar med idag. Den kan framföra en 

anledning till att kandidaterna inte gick vidare i processen. Samtidigt blir det tidseffektivt då 
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rekryterarna inte behöver utföra manuell kommunikation med varje kandidat. Det finns en 

överhängande majoritet bland rekryterarna som uttrycker en positivitet kring att kandidaterna 

får personlig feedback då de inte gick vidare till intervjustadiet. En av respondenterna uppger 

dock att det finns en risk att kandidaten inte söker en liknande tjänst ifall den får information 

om att den inte gick vidare på grund utav en specifik orsak. Det går då att likna till det van Esch 

et al. (2019) menar med att det då krävs att AI har använts tidigare i processen för att skapa en 

förståelse för varför kandidaten inte gick vidare, då informationen kommer ifrån kravprofilen. 

Det är också viktigt att informationen kring en tidigare kandidat lagras för att automatiskt 

kunna matcha den mot efterfrågad tjänst utan att den behöver söka nästa liknande tjänst. 

  

Återkopplingen skiljer sig mellan bemanningstjänster och rekrytering till kund. För 

bemanningstjänsterna som ofta är proaktiva kan det dröja innan kandidaterna får återkoppling, 

istället försöker rekryterarna hålla kontakten för att säkerställa kandidatens fortsatta 

tillgänglighet. Bemanningsföretagen arbetar både med bemanning och rekrytering vilket gör 

att de har kontakt med kandidater på olika sätt. Det kan vid en proaktiv tjänst kräva ett 

kontinuerligt kommunikationsflöde mellan rekryterare och kandidat för att säkerställa att 

kandidaten fortfarande är tillgänglig och att kandidaten blir meddelad att den fortfarande är 

aktiv i en process. Upadhyayand och Khandelwal (2018) menar att AI kan ta över den 

kommunikationen för att en frustration av misskommunikation inte ska uppstå. Det skapar även 

möjlighet att stärka bandet mellan organisation och kandidat, för att bibehålla en stark relation. 

 

5.7 Referens 

Processen med att validera den information en kandidat förmedlat till rekryteraren sker i 

samtliga organisationer genom referenstagning, vilket Lindelöw (2003) menar bör ske i alla 

rekryteringsprocesser. Respondenterna uppger att de använder sig utav referenstagning, vilket 

enligt Schmidt och Zimmerman (2004) bör utgöra ett komplement till övrig information 

kandidaten uppgett för att objektivt kunna granska respondenten. Det visar sig under 

empiriinsamlingen att referenstagningen ter sig olika mellan rekryterarna. Det finns rekryterare 

som lutar sig åt den psykometriska ansatsen och använder sig idag av digitala hjälpmedel med 

formulär och skalor som en referens kan svara på när tid finns. Det digitala systemet 

rekryterarna använder sig av idag ger referensen möjlighet att betygsätta kandidaten men även 

i fritext kunna beskriva ytterligare. Det finns även rekryterare i studien som använder sig av en 

mer subjektiv sida där det är viktigt att få höra referensens åsikter via en mänsklig kontakt, 
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vilket går att likna med den sociala ansatsen (Bolander 2002). Det mänskliga bandet får därför 

en avgörande faktor och det fysiska samtalet skapar möjlighet för dem att analysera hur 

referensen pratar om kandidaten, men ger även möjlighet att ställa följdfrågor och diskutera 

vidare. 

  

De rekryterare som idag använder sig utav ett digitalt system anser att det underlättar för 

referenstagningen genom att det är tidseffektivt och referensen inte behöver vara anträffbar en 

specifik tidpunkt utan kan svara på frågorna när tid finns. Enligt van Esch et al. (2019) kan AI 

vara ett effektivt sätt att hjälpa till för att effektivisera processen och det kan då utveckla det 

system som redan används idag. Sheth (2018) menar på att använda en chatbot skulle vara en 

tidseffektivisering för rekryterarna och det är en teknik som kan användas för referenstagning 

vilket skapar möjlighet för en djupare analys än ett standardiserat test. För att automatisera och 

effektivisera referenstagningen för en specifik tjänst genom AI, där inte ett standardformulär 

ska användas, krävs det att det är kravprofilen som ligger till grund för processen. Van Esch et 

al. (2019) menar då att kravprofilen behöver vara tillräckligt specifik från början för att inte 

kräva ytterligare inmatningar under processens gång. Idag matas det inte in stora mängder data 

i kravprofilen vilket gör att även en automatisering hade bara kunnat ge generella svar. De 

respondenter som värderar den mänskliga relationen och kontakten för att ta referensen uppger 

att de inte skulle vilja se processen automatiserad då det kan riskera att hämma det band som 

uppstår. Det går att likna vid det Bolander (2002) menar med att det är viktigt att bägge parter 

är öppna för en gemensam diskussion för att inte riskera att en kandidat faller bort på felaktiga 

grunder. Bolander (2002) menar på att det är lätt att framhäva de positiva egenskaperna och 

utelämna de dåliga, vilket kan kopplas samman till varför en del av rekryterarna värderar att få 

möjlighet att analysera och höra hur referensen pratar om kandidaten. 

 

5.8 Sammanfattning 

Det går att se att bemanningsföretagen arbetar objektivt initialt med rekryteringsprocessen och 

det går att finna likheter med den psykometriska ansatsen (Bolander, 2002). Att använda AI i 

rekryteringsprocessen kräver en noggrant utformad och detaljerad kravprofil för att AI ska nå 

sin fulla potential (van Esch et al., 2019). Även Lindelöw (2003) menar på att inom den 

psykometriska ansatsen är kravprofilen viktig. Bemanningsföretagen arbetar idag med 

kravprofiler. De är dock inte så utvecklade och detaljerade som AI-tekniken kräver. Vid den 

mänskliga kontakten och när beslut ska fattas så sker ett väldigt subjektivt bedömande av 
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rekryterarna, vilket går att likna med den sociala ansatsen (Bolander, 2002).  AI kan enligt 

rekryterarna vara ett bra hjälpmedel vid administrativa processer och där en subjektiv 

bedömning inte krävs. 
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6. Slutsats 

I kapitlet presenteras studiens slutsats och problemformuleringen besvaras. Studiens praktiska 

och teoretiska bidrag presenteras. Därefter diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare 

forskning. Kapitlet innehåller även en reflektion av studiens genomförande där författarna 

kritiskt granskar deras tillvägagångssätt. Avslutningsvis så presenterar författarna förslag på 

framtida forskning inom området. 

 

Problemformulering: 

- Vilka möjligheter och hot ser rekryterare på bemanningsföretagen med användningen 

av artificiell intelligens i rekryteringsprocessen? 

 

De möjligheter som rekryterare ser med användning av AI i deras arbete med rekrytering går 

främst att härleda till administrativa uppgifter som idag bortprioriteras på grund av tidsbrist. 

AI skulle enligt rekryterare kunna utgöra ett gott hjälpmedel vid referenstagning och 

återkoppling till kandidaten, vilket innefattar ett arbete som inte utgör en beslutsfattande åtgärd. 

Vad det gäller rekryteringsprocessens delar så visar det sig att det är under kandidatmatchning 

och urvalsprocessen som rekryterarna ser möjligheter med AI då det kan underlätta deras arbete 

genom att tidseffektivisera. Det är framförallt i de aspekter där arbetet kan effektiviseras, för 

att skapa större utrymme för rekryterarna att träffa kandidater, som AI är ett möjligt hjälpmedel 

för rekryterare inom bemanningsbranschen.  

 

Rekryterarna uppger att de ser potentiella hot med att använda AI för beslutsfattande uppgifter 

inom rekryteringsprocessen då de menar att det är ett arbete som idag sker genom både 

rationalitet och subjektivitet. AI är en teknik som potentiellt i framtiden skulle kunna ersätta 

många av de arbetsuppgifter som respondenterna har. Trots det så påvisar de ingen större oro 

då de accepterar de teknologiska omvärldsförändringar som sker och väljer att se AI som ett 

potentiellt hjälpmedel. Det som rekryterarna skulle anse vara ett hot är om AI används för den 

personliga kontakten och för att utföra intervjuer. Det finns en oro för både kandidatens 

uppfattning om företaget likväl som det finns en oro att fel kandidat rekryteras. Arbete med 

människor, som rekrytering faktiskt innebär, bör fortfarande vara personligt anser rekryterarna 

och det finns ett hot att den personliga kontakten försvinner i och med möjligheterna med AI. 

Det största hotet som rekryterare ser med att använda AI i rekryteringsprocessen är framförallt 
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möjligheterna till en subjektiv bedömning där magkänsla och intuition faktiskt får spela roll 

för att hitta rätt kandidat. 

 

Praktiskt bidrag: Studiens praktiska bidrag är att bemanningsföretagen behöver utveckla sitt 

arbete med kravprofilen. Då van Esch et al. (2019) menar på att AI baseras på den information 

som programmeras in i kravprofilen behöver rekryterarnas kravprofil bli mer specifik för att 

AI lättare ska kunna användas. Det går också att påvisa att AI i rekryteringsprocessen lämpar 

sig mer vid rekrytering till specifika tjänster än vad det gör för bemanning till en 

bemanningspool. Rekrytering för bemanningstjänster baseras mer på personligheter och 

erfarenheter mer än de baseras på specifika krav om kunskaper och utbildningar. Vid 

bemanning kan individerna komma att arbeta på flera olika arbetsplatser inom loppet av några 

månader. Genom den medvetenheten hos bemanningsföretag kan de använda sig av tekniken 

på olika sätt, för olika slags rekryteringar. Studiens praktiska bidrag är även hur tekniken kan 

användas för att underlätta för rekryterare och påvisa att de får mer tid till det mänskliga mötet. 

Ett möte som de idag anser blir bristfälligt på grund utav tidsbrist. De hot som respondenterna 

ser med AI i rekryteringsprocessen utgör ett bidrag till vilka delar inom AI som bör utvecklas 

för att utgöra ett hjälpmedel till rekryteringsprocessen. Detta kommer uppfattas positivt av 

individerna som kommer att använda den, istället för att skapa en oro över att deras arbete 

kommer att försvinna. 

 

Teoretiskt bidrag: Bemanningsföretagens rekryteringsprocess härstammar inte från en ansats 

och för att förstå rekryterarnas perception till fenomenet AI behöver rekryteringsprocessen 

kunna analyseras. Företagen arbetar idag både med en subjektiv bedömning där sociala 

relationer och det psykologiska kontraktet är viktigt, likväl som de arbetar med rationalitet och 

objektivitet. Det är en mix mellan de två olika ansatserna som uppstår under 

rekryteringsprocessen. Det visar sig att AI enligt både tidigare forskning och av rekryterarnas 

perception är applicerbar på de objektiva processerna. Den psykometriska ansatsen baseras till 

stor del på tester och mätverktyg (Bolander 2002), vilket inte heller utgör en optimal ansats för 

rekrytering med AI för bemanningsföretagen. Författarna till föreliggande studie anser att en 

tredje ansats anpassad för AI behöver utvecklas, där kravprofilen får ta ett större fokus. Detta 

kommer skapa möjlighet att använda AI i rekryteringsprocessen. Den automatiserade ansatsen 

till rekrytering kan då innefatta en allt mer objektiviserad initial process där 

rekryteringsprocessen baseras på en detaljerad kravprofil. Det skapar möjlighet för AI att 
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utnyttja dess fulla potential. För att även nyttja människans subjektiva förmågor bör det inom 

den tredje ansatsen finnas utrymme för mänskliga intervjuer och beslutsfattande. Under de 

slutgiltiga processerna får då subjektivitet och känslor ett allt större utrymme och kan adderas 

med den objektiva informationen från AI för att välja rätt kandidat att rekrytera. 

 

6.1 Diskussion   

De två ansatserna till rekrytering som empirin har analyserats utifrån går att se som varandras 

motpoler. Den sociala ansatsen är subjektiv och baseras på relationer och den psykometriska 

baseras på rationalitet och objektivitet (Bolander, 2002). Denna studie visar på att en 

förutsättning för att AI ska användas är en utveckling av dessa två till en tredje. Något 

författarna väljer att benämna som den automatiserade ansatsen till rekrytering. Studiens 

respondenter uppger sig att arbeta både subjektivt och objektivt i olika delar av processen. 

Mycket av den information de baserar sina beslut på finns inte nedtecknade även om de är 

baserade på rationalitet. Den initiala processen av rekryteringen sker främst baserad på 

objektivitet där rekryterare väljer ut de kandidater de vill träffa för ett personligt möte. Det är 

under det personliga mötet det sker en allt mer subjektiv bedömning.  

  

För att använda AI i rekryteringsprocessen och nå maximal utdelning kan det komma att krävas 

att hela processen förändras mot hur den ser ut idag. Van Esch et al. (2019) menar att det är 

kravprofilen som lägger grunden för alla beslut som AI fattar och det är viktigt att den är 

utförlig redan innan processen sätts igång för att skapa rätt förutsättningar. Att arbetet med 

kravprofil är viktigt är något även Lindelöw (2003) menar är viktigt inom den psykometriska 

ansatsen då den utgör det underlag rekryteraren bör fatta alla beslut från. Det är viktigt för 

bemanningsföretagen i deras arbete idag att använda en kravprofil. Det som visar sig tydligt är 

att den är långt ifrån utförlig. Det gör att det blir svårt för AI att nå dess fulla potential i 

rekryteringsprocessen och att rekryterarna behöver utveckla arbetet med kravprofilen. Det visar 

sig också att bemanningsföretag arbetar med olika former av rekrytering.  Det finns proaktiva 

tjänster bemanningsföretag rekryterar till där det inte finns en konkret kravprofil. Kandidaterna 

hamnar istället i en bemanningspool och det gör det svårare att använda AI-teknik, då de kan 

behöva flyttas och då är det oftast personligheten och erfarenhet som avgör mer än kunskap. 

Vid rekrytering till specifika tjänster där det finns en kravprofil utgör AI ett bättre hjälpmedel. 
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Ett alternativ till dagens rekryteringsprocess skulle kunna vara möjligheten att nyttja AI genom 

dess tillgänglighet och byta ut den traditionella processen där ansökningar sker med CV och 

personligt brev. Det kan vara så att hela rekryteringsprocessen bör förändras för att skapa rätt 

förutsättningar för AI att kunna användas. Upadhyayand och Khandelwal (2018) menar på att 

vid varje intervju så ökade chanserna att hitta rätt talang men att det vid en traditionell 

rekryteringsprocess även resulterade i ökade kostnader. Något de menar på att AI kan utföra 

utan att kompromissa på kvalitén. Det kan innebära att rekryteringsprocessen som den 

traditionellt har sett ut kan komma att förändras och det istället för en traditionell ansökan 

initialt inleds med ett möte med AI. Det mötet är inte begränsat till en geografisk plats eller en 

tid utan det kan ske när det passar för kandidaten. Under mötet så kan AI ställa frågor till 

kandidaten för att matcha den till kravprofilen och det påverkar då inte att kandidaten behöver 

formulera ett personligt brev och CV. Bolander (2002) menade på att det är lätt att bara 

framhäva de positiva egenskaperna vid en rekrytering, vilket kan komma att leda till att 

parterna känner sig missnöjda med rekryteringen när de negativa väl kommer fram. Under 

empiriinsamlingen visade det sig också att det inkommer många bristfälliga ansökningar där 

kandidaterna har haft svårt att formulera sig på ett adekvat sätt. Det är något som kan komma 

att minskas genom att kandidaterna inte behöver formulera ett ansökningsbrev utan istället får 

möjlighet att föra en konversation med AI som ställer frågor där respondenten kan uppge 

personliga svar utan att få möjlighet att fundera och ändra formuleringar. Det gör att 

ansökningarna kan bli mer personliga och den information som framkommer sammanställs 

sedan till rekryterarna. Det minimerar det arbete som idag anses vara tidskrävande för 

rekryterare likväl som det säkerställer att ansökningsprocessen inte bara baseras på hur ord 

formuleras i ett personligt brev. Sedan kommer rekryteraren ändå få möjlighet att träffa 

kandidaterna för att få använda sin subjektiva bedömningsförmåga som AI saknar. 

 

6.2 Kritiska reflektioner av studiens genomförande   

Valet av en kvalitativ studie har varit väl fungerande, då författarna har kunnat göra en djupare 

analys av åsikterna från respondenterna än de hade kunnat göra vid en kvantitativ studie. De 

semistrukturerade frågorna gjorde att intervjuerna blev mer öppna men i vissa fall har de svävat 

iväg och det har diskuterats saker som inte har varit relevanta för studien. I efterhand går det 

att anse att intervjuerna kunde struktureras upp med fler tydliga frågor om AI för att få ett ännu 

bredare och tydligare empirikapitel. Då AI-tekniken är så pass ny hade respondenterna mer en 

ytlig uppfattning av AI i rekryteringsprocessen och för att underlätta för förförståelsen innan 
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intervjuerna hade författarna kunnat låta respondenterna själva få läsa på mer om AI innan. Det 

är något författarna tror hade resulterat i att respondenterna kunnat ge utförligare svar utan att 

författarna hade behövt tydliggöra vad de menade med specifika delar inom AI. I slutändan har 

det empiriska materialet varit relevant för studiens syfte och teoretiska referensram. 

 

Intervjuerna skedde på företagen och författarna har fått vara införstådda med att respondenten 

även har en skyldighet för sitt företag genom att framstå som en bra företagsrepresentant. Det 

har resulterat i att respondenterna i vissa svar inte vill kritisera deras arbetssätt de har på 

organisationen. Det har dock genom anonymitet bidragit till att författarna med hjälp av 

följdfrågor fått relevanta och sanningsenliga svar. 

 

6.3 Etisk reflektion 

Studiens resultat kan komma att ge effekter på rekryteringsprocessen både för kandidaten och 

rekryterare. En positiv aspekt är hur den automatiserade ansatsen kan användas för att hämma 

risken för diskriminering, då det är den kandidat som bäst matchar kravprofilen som läggs fram 

för mänskliga bedömningen vid intervjuprocessen. Det kvarligger således en risk att den 

mänskliga bedömningen innefattar en diskriminerande ståndpunkt men riskerna tenderar att 

minskas genom den allt mer objektiva bedömningen AI utgör (van Esch et al., 2019). Studiens 

praktiska bidrag innebär ett nytt perspektiv till den traditionella rekryteringsprocessen och 

författarna lägger fram ett förslag om att rekryteringsprocessens tillvägagångssätt kan komma 

att förändras. Det kan ur ett samhällsperspektiv göra det enklare för kandidaten att söka ett 

arbete då processen inte längre behöver innebära en säljprocess av det egna varumärket utan 

istället kan liknas med en matchning av erfarenheter och kompetenser med hjälp utav AI.  

 

Ett genomförande av studiens praktiska bidrag kan även leda till en minskad arbetsbörda för 

rekryterare. Automatiseringen kan minska det tidskrävande administrativa arbete rekryterare 

idag utför och kan resultera i en mer mellanmänsklig kontakt. Relationen som uppstår mellan 

kandidaten och rekryteraren kan skapa möjlighet för rekryteraren att matcha kandidatens mjuka 

värden med företagets organisationskultur och arbetsgruppens klimat. Det kan även komma att 

utgöra en risk att digitalisera processen, då en del av rekryterarnas dagliga arbete kommer att 

försvinna och det påverkar den belastning som finns. Ur ett samhällsetiskt perspektiv kan det 

leda till att behovet av rekryterare minskar i takt med att den administrativa arbetsbördan avtar, 

även om bemanningsföretagen kan frigöra tid till relationsskapande kontakt med kandidater 
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(Omer, 2018). Studien har begränsats till rekryterares perception och fokuserar inte på 

kandidatupplevelsen och författarna vill därför poängtera att slutsatserna inte tar hänsyn till hur 

potentiella kandidater reagerar på en automatisering av rekryteringsprocessen och 

digitaliseringens påverkan. 

 

6.4 Vidare forskning  

Då arbetsmarknaden hela tiden förändras och tekniken ständigt förnyas, så finns det ett behov 

av att följa med i de förändringar som sker. AI-teknik i rekryteringsprocessen är idag ännu inte 

ett etablerat fenomen i Sverige. Det resulterade i studiens syfte att undersöka hur rekryterare 

ställer sig till hot och möjligheter med att använda sig av tekniken och resultatet blir då grundat 

på rekryterares perception. Det är därför intressant att undersöka hur det fungerar i praktiken 

genom att utföra studier där AI implementeras i olika delar av processen för att undersöka om 

det stämmer överens med respondenternas uppfattningar. Genom att utföra tester i hela 

processen eller endast utföra undersökningar i de delar som respondenterna i denna studie 

ansett AI utgjort ett bra hjälpmedel, såsom urval, referenstagning och återkoppling, kan djupare 

insikter skapas. AI i rekryteringsprocessen är ett så pass nytt fenomen att författarna anser att 

det finns ett stort intresse att utföra studier även om 10–20 år, då AI-tekniken haft större 

möjligheter att etablerat sig på marknaden. För att på så vis se hur rekryterare ser på AI-

teknikens hot och möjligheter då, för att kunna jämföra dessa resultat. Det gör det intressant att 

se hur arbetssättet förändrats i och med AI och hur inställningarna skiljer sig när tekniken är 

fullt utvecklad. 

 

Vidare finns intresset att undersöka en utveckling av de olika ansatserna till rekrytering då 

studien visar att det är en kombination av de båda ansatserna som rekryteringsprocessen utgår 

ifrån idag. Författarna anser att det i vidare forskning går att utveckla en tredje ansats där 

kravprofilen utformas mer och där objektiviteten används i grunden men att det också tillåts en 

subjektiv syn. Utvecklingen av den automatiserade ansatsen kan utveckla metoder för en ny 

rekryteringsprocess, där rekryterare använder sig allt mer utav AI som hjälpmedel. 
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Bilaga 1 - Personliga reflektioner  
Patric Lundgren 

Jag har under de tre åren som jag nu studerat inte varit jätteförtjust i långa skrivande uppgifter, 

oftast för jag inte känner mig lika bra som mina klasskamrater att få ner mina tankar på papper. 

Därför har jag oftast föredragit tentamen där konkreta frågor ställs och svaren varit uppenbara 

och jag inte behöver sväva iväg. Jag skriver hellre de saker jag vet och känner mig trygg med 

än att sväva iväg. Under åren har grupparbeten varit en liten ångest för mig då jag känner att 

jag inte hänger med när alla skriver på när jag behöver tiden till att ta in uppgiften för att lättare 

komma igång med skrivandet. Det har jag även pratat med tidigare grupper om men de har 

dock aldrig sett problemet då jag istället oftast kommer med bra analyser och diskussioner om 

hur arbetet ska tas vidare, vilket de har sett som en bra kombination för att lyckas i grupper. 

 

Så när det till slut blev dags för uppsatsskrivandet fanns det en liggande ångest över hur det 

skulle gå. Men även en förtjusning i att få börja och kunna avsluta sina studier för att gå tillbaka 

till arbetslivet som jag det sista har saknat med en mer struktur i vardagen. Jag och Christofer 

hade bestämt i förväg att vi skulle skriva ihop. Ämnet hade vi egentligen diskuterat fram redan 

när vi började med den individuella uppgiften. Vi kände ganska snabbt när vi pratade om det 

att det kändes rätt för oss båda. AI och digitalisering är något vi båda var intresserade av och 

jag skrev om rekrytering i den individuella uppgiften så det blev en bra hopslagning av ämnena 

som kändes som det rätta. Även om vi hade bestämt innan att vi skulle skriva ihop hade vi 

tidigare inte skrivit ihop och visste egentligen inte hur den andra jobbade. 

 

När första lektionen inför examensarbetet kom kände vi oss nog båda ganska bra förberedda 

då vi hade pratat ganska mycket innan. Men så drog allt igång i ett högt tempo med uppgifter 

i både metodkursen och examensarbetet och stressen kom ganska snabbt, även om jag nästan 

aldrig stressar upp mig då jag inte var lika förberedd som jag trodde. Men redan då blev 

samarbetet väldigt bra och vi kunde snabbt diskutera och utforma de första uppgifterna. Jag 

märkte dock ganska snabbt att detta grupparbete skulle fungera likt de jag tidigare hade haft. 

Jag hängde inte med i tempot Christofer satte vilket gjorde att jag till en början inte kände att 

jag bidrog i arbetet. Jag insåg ganska snabbt att Christofer ville skriva på och att han till skillnad 

från mig inte kunde släppa arbetet över helger även fast vi bestämt det. Detta gjorde att jag 

valde att säga till och förklara att jag tyckte att tempot blev för högt och att vi inte behövde 

hasta ihop saker utan ta det lugnt och diskutera och arbeta vidare ihop med gemensamma idéer. 
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Jag tycker till slut att vi har utfört ett bra samarbete där vi har kunnat vara tydliga med varandra 

när vi tycker olika utan att det har påverkat arbetet. Jag har kanske varit den som dragit i 

bromsen när det behövts medan Christofer har varit den som gasat när det behövts. Och nu när 

man ser till slutet har vi nog inte bara lärt känna varandra på ett bättre sätt utan jag tror även vi 

har lärt oss mycket av varandra. Att inget av sätten är dåliga utan kombinationen av dem har 

varit en bidragande faktor till det bra resultatet jag tycker att vi har lyckats med. 

 

Själva uppsatsskrivandet tycker jag, till skillnad mot vad alla andra säger om att det ska vara 

stressande och att man har ont om tid, att det funnits tid för helheten. Jag tror delvis att det 

beror på att vi har läst metodkursen samtidigt och då haft chansen att lägga upp tiden mellan 

kurserna på ett bra sätt. Det som har varit mest påfrestande tycker jag var sökandet av artiklar. 

Vi insåg ganska snabbt hur nytt fenomenet AI var och att det var svårt att hitta relevanta studier 

och artiklar. Detta gjorde att det blev mängder med läsande och letande, där mycket var i 

onödan. Men med lite struktur på letandet och att vi sökte lite bredare tycker jag det gick bättre 

och när vi hade gjort detta tycker jag att arbetet har flutit på bra. Jag tycker också att vårat 

bidrag och resultat är något jag är stolt över. Jag tycker resultatet blir relevant för både det 

praktiska och det teoretiska bidraget, vilket jag tycker ändå ganska tidigt kunde utläsas men 

det var kul att jobba på och kunna bekräfta med empirin och den teoretiska referensramen. 

 

Jag tycker det är väldigt kul nu när jag som arbetssökande tar upp på intervjuer vad jag skriver 

om och att rekryterarna lyser upp och blir intresserade. Det visar på att vi hittade ett intressant 

ämne som är rätt i tiden. Kanske får jag hoppas att jag kommer kunna arbeta med AI-tekniken 

på framtida arbetsplatser. Jag kommer i alla fall själv fortsätta att intressera mig för ämnet. Jag 

vill avslutningsvis tacka min uppsatspartner Christofer som har haft förståelse för att jag inte 

varit lika snabb i skrivandet och gett mig den tiden jag behöver för att känna att jag utvecklas 

under denna tid, men även för den här roliga tiden vi haft under skrivandet. 
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Christofer Wiechert 

Som person har jag alltid haft enkelt för att formulera mina tankar och känslor i skrift. Den 

skrivande processen har varit något jag dragits till och känt glädje inför. Likaså kände jag inför 

att äntligen få ta sig an den slutgiltiga examinationen. Tiden med tentamen i skrivsalar var 

äntligen över och nu skulle den kunskap jag ackvirerat under min studietid äntligen få komma 

till sin rätt. Det fanns inte längre någon stress över att lyckas sortera ut den och formulera ned 

den på pappersark med en värkande hand i en skriftlig tentamen. 

 

Jag kommer ihåg hur dagen närmade sig då det var dags. Det var med en stor förväntan jag 

gick på den första föreläsningen inför examensarbetet. Vem jag skulle skriva med hade jag 

redan ett halvår tidigare bestämt och ungefär vad vi ville skriva om hade vi också funderat 

över. Vi eller åtminstone jag, kände mig förberedd på vad som skulle komma. Trodde jag. Ack 

vad fel man kan ha, uppsatsskrivandet drog igång med ett rasande tempo och jag minns så väl 

att jag började tveka över hur det faktiskt skulle gå. 

 

Som personer är jag och Patric ganska olika, vilket jag uppfattade som en aning enerverande i 

början av uppsatsskrivandet. Jag som person gillar att skriva och ta bort text, för det är enklare 

för mig att bara skriva än att formulera mig kort och koncist direkt. Vilket gjorde att jag hade 

svårt att förklara vad jag ville få fram med någon text innan jag hade formulerat den. Det 

skapade ett glapp mellan mig och Patric där jag kunde skriva utan att kunna förklara för honom 

initialt vad jag ville uppnå. I början av uppsatsen så kunde jag sitta sent på kvällar och ibland 

nätter och skriva för jag låg och funderade på en vinkling eller någon specifik information jag 

fann viktig. Jag stressade upp mig helt enkelt, medan Patric inte riktigt hängde med i mina 

tempoväxlingar och säkerligen upplevde en stor frustration i att jag inte delade med mig. Vi 

hade tidigare inte skrivit någon uppgift ihop och ingen av oss visste riktigt hur den andre 

fungerade i ett så nära samarbete. Under tidens gång så har vi haft diskussioner och samtal med 

varandra när saker skenat iväg och vi inte förstått vad vi har menat. Det har vuxit fram ett 

oerhört fint samarbete där vi kompletterar varandra väl. Jag får utrymme att skena iväg, såsom 

min person är. Så har jag haft Patric som har bromsat mig, kommit med nya infallsvinklar och 

fått mig att stanna upp och inte bli stressad vilket resulterade i en jämn arbetsfördelning.  

 

Både jag och Patric har ett intresse för digitalisering och hur det kan användas för att 

rationalisera och automatisera processer för att hjälpa till på arbetsplatsen. Det var således 
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intressant att skriva om AI och hur det används på arbetsplatser. När vi kom till stadiet där det 

var dags att börja insamla informationen så visade det sig att det här fenomenet är så pass nytt 

att det saknas en hel del forskning kring det. Det finns mycket information i media men det 

finns väldigt lite forskning om hur det används för rekrytering. Det fick oss att börja reflektera 

över vilket problem vi faktiskt skulle forska om. Då kom det en oerhörd stress över om vi gett 

oss in på för djupt vatten och hur vi skulle ro i land uppsatsen. Genom mängder av 

omformuleringar på omformuleringar av frågeställningen växte det till slut fram en fråga som 

går att applicera på dagsläget och som vi med vår kunskap har möjlighet att besvara då det 

ligger inom vårat ämnesområde.  

 

Arbetet med den teoretiska referensramen flöt på bra, vi hade tidigt hittat två ansatser till 

rekryteringsprocessen som vi ville analysera vår empiri utifrån. När vi började läsa om hur AI 

används i rekryteringsprocessen framkom det en del frågetecken om vad AI egentligen innebär 

och hur det används rent tekniskt. Detta gjorde att vi fick göra en del tekniska efterforskningar 

och gå utanför vår bekvämlighetszon. Samtidigt så är jag väldigt nöjd med den teoretiska 

referensramen och tycker att den skapar en bra grund att analysera det empiriska materialet 

utifrån. Insamlingen av empirin var också något som var intressant, vi fick träffa intressanta 

människor som hade flera spännande åsikter och funderingar. Redan när det empiriska 

materialet började transkriberas så framkom det snabbt för oss hur det kunde analyseras och 

kopplas till den tidigare forskningen. Efter analysen så kändes det sig som att våra slutsatser 

var ganska naturliga och resultatet föreföll sig naturligt. Livet är inte så svart eller vitt som det 

först går att tro, utan det finns ett mellanläge och perspektiv ändras och anpassas utifrån nya 

förändringar.  

 

Att genomföra processen det är att skriva ett uppsatsarbete har inneburit att jag vuxit som 

människa på flera olika plan. Det har stärkt min teoretiska kunskap och skapat förmågor att 

analysera en verklighet utifrån teoretiska perspektiv. Det har fått mig att göra en personlig 

utveckling där jag blivit tvungen att anpassa mig och forma en struktur tillsammans med någon 

annan. Jag vill passa på att tacka min sambo för att hon stått ut med en kaotisk period och jag 

vill framför allt rikta ett stort tack till min uppsatspartner Patric för allt de arbete, kloka 

infallsvinklar och de lugn han bidragit med för att våran studie skulle bli denna färdiga produkt.
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Bilaga 2 - Intervjumall från bemanningsföretag 
   

Namn: Klicka här för att ange text.  Tel: Klicka här för att ange 
text. 

Ålder: Klicka här för att ange text.  Intervjuad av: Klicka här för att ange 
text. 

Hemort: Klicka här för att ange text.  Datum: Klicka här för att ange 
datum. 

 

   
Körkort: Välj ett objekt. Bil: Klicka här för att 

ange text. 
Betyg 
skola/arbete: 

Välj ett objekt. Hälsodeklaration: Klicka här för att 
ange text. 

Licenser/certifikat: Klicka här för att ange 
text. 

Arbetssökande 
sedan: 

Klicka här för att 
ange datum. 

Brottsregister: Klicka här för att ange 
text. 

Kontakt AF: Klicka här för att 
ange text. 

 

Heltid: ☐ Deltid: ☐ 
 

    

Utbildning: Klicka här för att ange text. 
Yrkeslivserfarenhet: Klicka här för att ange text. 
Referens 1: Klicka här för att ange text. 
Referens 2: Klicka här för att ange text. 
Referenskommentar: Klicka här för att ange text. 
Intervjukommentar: Klicka här för att ange text. 
Kan börja: Klicka här för att ange text. 
Bedömning: Välj ett objekt. 
Till kund/roll Klicka här för att ange text. 

 

 

Kommentarer från intervju:  

Klicka här för att ange text.  
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Inledning 
Varför har du sökt arbete på XXXXX? 

Klicka här för att ange text. 

Vilka förhoppningar har du på den här intervjun? 

Klicka här för att ange text. 

Berätta om dig själv – Privatliv, intressen osv: 

Klicka här för att ange text. 

 

Erfarenhet/utbildning 
Beskriv din nuvarande/tidigare jobbsituation. Hur trivdes du?  

Klicka här för att ange text. 

Ge en kort beskrivning av ditt CV: 

Klicka här för att ange text. 

Beskriv något som du lyckats bra med i tidigare arbeten? 

Klicka här för att ange text. 

Beskriv de viktigaste erfarenheterna du fått från tidigare arbete: 

Klicka här för att ange text. 

Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du nyttja i detta jobb? 

Klicka här för att ange text. 

Under vilken typ av ledning tycker du att du fungerar bäst under? 

Klicka här för att ange text. 

Stress, konflikter, samarbete 
I vilka situationer upplever du stress? / Vad gör dig stressad och orolig på jobbet? 
Varför? 

Klicka här för att ange text. 

Hur ställer du dig till konflikter? Beskriv någon samt hur den blev löst. Vad lärde du 
dig? 

Klicka här för att ange text. 

Hur har ditt tidigare samarbete varit med kollegor och chefer? 

Klicka här för att ange text. 

Styrkor och begränsningar 
Vilka egenskaper uppskattas du mest för? Styrkor: 
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Klicka här för att ange text. 

Vilka egenskaper hos dig själv jobbar du på att förbättra? Utvecklingsbara sidor: 

Klicka här för att ange text. 

Vad skulle vara den bästa komplimangen du kan få på en arbetsplats, och varför? 

Klicka här för att ange text. 

Vad skulle du själv som chef titta på när du anställde folk? 

Klicka här för att ange text. 

Hur tror du att din chef skulle beskriva din arbetsinsats och varför? 

Klicka här för att ange text. 

Är du van vid kundkontakt? 

Klicka här för att ange text. 

Hur är dina språk i tal och skrift? 

Klicka här för att ange text. 

I vilka sammanhang har du talat inför större grupper? 

Klicka här för att ange text. 

 

Framtid 
Vad innebär framgång för dig och hur vet du om du är framgångsrik? 

Klicka här för att ange text. 

Vad gör du för att hänga med i utvecklingen? 

Klicka här för att ange text. 

Söker du andra jobb för tillfället? 

Klicka här för att ange text. 

 

Lön 
Vad har du för löneanspråk? 

Klicka här för att ange text. 

 

Vem är du? Varför har du sökt jobbet? Varför skall vi 
anställda dig?  
Vad för slags erfarenhet/utmaning letar du efter just nu i din karriär, och varför? 
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Klicka här för att ange text. 

Vilka unika erfarenheter och perspektiv tror du att du kan bidra med som ingen annan 
kan?  

Klicka här för att ange text. 

Slutligen 
Vilken fråga saknas och vilken fråga skulle du ställa om du var i min sits? 

Klicka här för att ange text. 

Det här är bra att känna till om mig: 

Klicka här för att ange text. 

Vill helst jobba inom: 

Klicka här för att ange text. 

Om möjligheten skulle ges, när är du då tillgänglig att börja jobba? 

Klicka här för att ange text. 

Har du några frågor till mig? 

Klicka här för att ange text. 

 

Tack för att du tog dig tid att komma hit!  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Inledning 
 
Berätta	om	oss	och	varför	vi	utför	intervjun	
Vi	heter	Christofer	och	Patric.	Vi	skriver	vår	kandidatuppsats	vid	Högskolan	i	Skövde	
och	läser	POL-programmet.	Vi	vill	undersöka	hur	rekryterare	ser	på	användning	av	AI-
teknik	i	rekryteringsprocessen	för	att	kunna	öka	förståelsen	för	ett	nytt	fenomen.		
 
Beskriv	vem	som	kommer	ha	tillgång	till	informationen	och	hur	den	kommer	att	
användas.	
Om	det	är	okej	för	dig	kommer	vi	att	spela	in	intervjun	för	att	sedan	kunna	transkribera	
den.	Det	kommer	underlätta	för	oss	då	vi	har	en	större	möjlighet	att	gå	tillbaka	och	
lyssna	på	vad	som	sades	under	intervjun	för	att	det	inte	skall	ske	misstolkningar.	Är	det	
okej	med	dig?	
 
Det	du	delar	med	oss	under	intervjun	är	till	för	att	ge	oss	mer	förståelse	och	inte	i	något	
granskande	syfte	av	varken	dig	som	person	eller	er	som	organisation.	Du	har	
naturligtvis	möjlighet	till	anonymitet.	Är	det	något	du	önskar?	
 
Du	har	rätt	att	när	som	helst	avbryta	intervjun	om	du	känner	att	du	inte	längre	vill	
medverka.		
 
Förklara	de	teman	som	kommer	tas	upp	under	intervjun	och	hur	intervjun	är	
strukturerad.	
	
Under	intervjun	kommer	vi	ställa	frågor	kring	hur	rekryteringsprocessen	ser	ut	på	er	
organisation	och	hur	du	arbetar	med	den.	Då	vi	vill	att	intervjun	skall	bli	som	ett	samtal	
kommer	vi	använda	oss	av	teman	vi	ställer	frågor	ifrån	och	det	kan	komma	följdfrågor	
på	dina	svar.	De	teman	vi	kommer	beröra	under	intervjun	är	rekryteringsprocessen,	
kandidatsökning	och	chatbotar.	Intervjun	kommer	avslutas	med	övriga	frågor	för	att	det	
skall	lämnas	utrymme	för	eventuell	information	som	inte	ryms	inom	våra	teman.		
 
Bakgrund 

Hur	ser	din	yrkesbakgrund	ut? 

Hur	många	år	har	du	arbetat	med	rekrytering? 

 
Definition 
Vad	vet	du	om	Artificiell	intelligens,	och	vad	är	det	för	dig? 
Använder	du	dig	av	någon	form	av	AI	i	ditt	liv	idag? 
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Vad	anser	du	om	AI-teknikens	framväxt	i	samhället? 
 
Rekryteringsprocessen 
 
 

• Hur	ser	rekryteringsprocessen	ut	hos	er	idag?	
Hur	mycket	av	er	rekrytering	anser	ni	gå	på	rutin? 
Anser	ni	att	rekryteringsprocessen	skiljer	sig	nämnvärt	åt	beroende	på	vilken	
position	eller	form	av	tjänst	som	efterfrågas? 

 
• Hur	utformar	ni	kompetensprofilen	

och	kravspecifikationen?	
Hur	viktig	är	den	för	er	rekryteringsprocess?	Ser	ni	att	det	går	
att	göra	avkall	på	vissa	krav?	Värderas	allting	lika	högt? 

 
• Använder	ni	er	av	arbetsprover,	kunskapstest	eller	liknande?	

Om	ja:	Hur	är	de	utformade?	Hur	värderas	dessa	vid	bedömningen? 
Om	nej:	Hur	avgör	ni	de	kunskaper	en	kandidat	säger	sig	ha?	Använder	ni	

er	av	referenser	som	kan	intyga	kompetenser?	Hur	uppstår	tilliten	till	
Referensen? 

 
• Använder	ni	er	av	personlighetstester?	

Om	ja:	Hur	är	de	utformade?		Hur	värderas	dessa	vid	bedömningen? 
Om	nej:	Ser	ni	att	det	inte	föreligger	ett	behov	av	personlighetstester?	Hur	avgör	
ni	en	kandidats	personliga	egenskaper? 

 
• Har	ni	sett	att	rekryteringsprocessen	har	förändrats	de	senaste	

åren?	
Använder	ni	några	digitala	hjälpmedel	i	rekryteringsprocessen?	Kan	du	beskriva	
dessa? 

 
• Vilka	förmågor	tycker	du	är	viktiga	att	besitta	för	att	utföra	ett	bra	

arbete	som	rekryterare?	
Vad	anser	du	vara	din	viktigaste	egenskap	som	rekryterare? 
Anser	du	att	de	arbetet	du	gör	baseras	på	intuition	och	subjektivitet	och	när	har	
du	nytta	av	dessa	egenskaper?	 
 

Kandidatsökning/Urval 
 
 

• Hur	identifierar	ni	önskade	egenskaper	och	hur	väljs	individerna,	som	
sedan	får	gå	vidare	till	intervju?	
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• Sker	rekryteringen	hos	er	genom	annonsering	där	kandidaten	ansöker	
själv	eller	finns	det	flera	metoder	för	att	ni	skall	komma	i	kontakt	med	en	
potentiell	kandidat?	
Vilka	annonsvägar	väljer	ni	att	utgå	ifrån?	 
Hur	ser	ni	på	att	AI-tekniken	kan	skanna	av	marknaden	-	för	att	
automatiskt	hitta	lämpliga	kandidater	till	den	utannonserade	tjänsten	
baserat	på	deras	ex	sociala	medier. 
 

• Använder	ni	er	av	egen	mall	på	hemsidan	vid	CV	och	personligt	brev?	
Om	ja:	underlättar	detta	för	er	sökning	av	lämpliga	kandidater,	om	Ja.	utveckla	
gärna?	Vad	används	mest	av	sökande?	
Om	Nej:	Måste	ni	då	öppna	alla	dokument	för	att	läsa	alla	CV	och	personliga	
brev?	

• Läser	ni	igenom	alla	ansökningar	som	kommer	in	till	en	tjänst?	Oavsett	
antal?	-	Vad	letar	ni	då	efter	i	ansökan?	
Skummar	ni	igenom	texten	eller	läser	ni	och	tänker	på	innebörden	av	hur	
personerna	formulerat	sina	kunskaper	och	erfarenheter?		
Hur	ser	ni	på	att	AI	skulle	kunna	användas	för	att	automatisera	screening	
av	ansökningar	för	att	sortera	ut	bland	kandidater? 

 
• Hur	sker	återkopplingen	till	kandidaterna?	

	Lämnar	ni	feedback	-	Vad	för	typ	av	feedback?	Kontaktar	ni	alla	-	Vilka	kontaktar	
ni?	

• Är	det	en	tidskrävande	process?	
Känner	ni	att	ni	hade	velat	kontakta	fler?		
Hur	ser	ni	på	att	AI	skulle	kunna	lämna	feedback	till	kandidaten	genom	ett	
personligt	svar	baserat	på	era	beslut? 

 
• Hur	lång	tid	efter	ansökningarna	har	kommit	in	påbörjas	urvalsarbetet?		

Väntar	ni	in	alla	ansökningar	och	låter	ansökningstiden	går	ut? 
 

• Hur	ser	ni	generellt	på	att	använda	AI	för	kandidatsökning	och	
urvalsprocessen?	
Ser	ni	några	specifika	områden	där	tekniken	kan	hjälpa	er?	 
	
Finns	det	något	ni	känner	att	ni	hade	önskat	ha	möjlighet	att	göra	som	ni	
idag	är	begränsade	med?	Vad	beror	då	den	begränsningen	på?	Tror	ni	att	AI	
kan	möjliggöra	det	för	er? 
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Chatbot 
• Hur	ser	intervjuprocessen	ut	hos	er?	

Använder	ni	er	av	gruppintervjuer?	Tror	du	det	hade	behövts	fler	intervjuer?	
Sker	det	intervjuer	i	flera	steg?	Vilken	typ	av	informationsutbyte	sker	i	så	fall	i	de	
olika	intervjuerna?	Märker	ni	någon	skillnad	i	den	information	kandidaten	
förmedlar	i	sitt	kortfattade	cv	kontra	under	en	arbetsintervju?	 

 
• Vad	är	viktigt	för	er	vid	den	första	intervjun?		

Skulle	ni	anse	att	den	första	intervjun	handlar	om	ett	informationsutbyte	mer	än	
uppbyggnaden	av	ett	band	mellan	er	och	kandidaten?	Vad	vill	ni	förmedla	för	
känsla	till	kandidaten	när	den	är	på	intervju	hos	er?	Hur	betydelsefullt	skulle	du	
anse	att	personkemin	mellan	rekryterare	och	kandidaten	är? 

 
• Hur	hade	ni	känt	för	att	låta	kandidaterna	utföra	en	intervju	via	videolänk	

eller	i	chat	med	AI?		
Skulle	de	utgöra	en	fördel	för	någon	bransch	att	hålla	en	intervjuprocess	
via	AI?	Finns	det	någon	bransch	som	du	tror	hade	svarat	sämre? 
Tror	ni	att	de	hade	hämmat	det	band	som	uppstår	mellan	er	som	
organisation	och	kandidaten? 

 
Övrigt 
 
Hur	tänker	du	kring	om	AI	i	rekryteringsprocessen	-	Vilka	hot	och	möjligheter	ser	
du?	 
Inom	vilka	delar	av	rekryteringsprocessen	tror	du	AI	kommer	utgöra	ett	hjälpmedel	för	
er	rekryterare	i	framtiden? 
Hur	känner	du	över	att	lämna	över	vissa	delar	av	rekryteringsprocessen	till	en	dator?	
Skulle	du	känna	att	du	skulle	kunna	lita	på	den?	Några	delar	du	skulle	tycka	vara	lättare	
att	släppa	till	en	dator	för	att	automatisera,	om	ja	vilka? 
 
Använder	ni	er	av	algoritmer? 
Vad	har	du	för	erfarenheter	från	AI	idag	och	vad	kan	förbättras? 
 
Är	det	något	ni	anser	vi	missat	som	ni	skulle	vilja	tillägga? 


