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Sammanfattning  
Artificiell intelligens (AI) är något som idag blivit en stor del av vårt samhälle och 
användningsområdena ökar för varje dag som går. AI inom rekrytering är dock ett relativt 
nytt fenomen, där företag just nu står i startgropen med en implementation av verktyget. 
Inom en bransch där människor står på båda sidor om tekniken, både som användare och 
som givare, är det intressant att se hur attityderna gentemot tekniken ser ut. Framförallt då 
mjuka värden och etik är centrala delar vid en rekryteringsprocess. Forskningen inom 
området är idag begränsad vilket har resulterat i att innevarande studie kommer att 
undersöka följande: 
 
1) Vad har Sveriges företag respektive befolkning för generella attityder gentemot artificiell 
intelligens inom rekrytering?  
 
2) Finns det attitydskillnader mellan Sveriges företag och befolkning gentemot artificiell 
intelligens inom rekryteringsprocessens olika steg? 
 
Utifrån detta vill studien skapa en bredare förståelse för hur användningen av AI inom 
rekryteringsprocessen ser ut just nu, samt hur användningen kan komma att se ut i framtiden.  
 
Då studien fokuserar på attityder har teorier såsom diffusion of innovation theory och 
technology acceptance model använts för att stödja undersökningens resonemang. Teorier 
kring artificiell intelligens samt rekrytering har också använts för att förstärka studiens 
grundantaganden kring området. Tillsammans har teorierna legat till grund för studiens 
empiriska insamling av data, som via en kvantitativ och komparativ metod i form av enkäter 
har distribuerats till grupperna Sveriges företag och befolkning.  
 
Utifrån studiens empiri och analys fastställs de generella attityderna, där företag såväl som 
befolkning uppvisat positiva attityder till användningen av AI inom rekryteringsprocessen. 
I en statistisk analys av resultaten har dock attitydskillnader grupperna emellan framkommit 
i tre av rekryteringsprocessens åtta steg: intervjuer, beslut om vem som ska anställas samt 
uppföljning. Detta härleds till etiska riktlinjer, där människan med dess mjuka värden och 
egenskaper står i fokus, vilket en algoritm i dagsläget inte kan hantera.   
 
De slutsatser som dras är att företag bör arbeta för att stänga attitydgapet genom att 
informera, kommunicera och motivera varför de med hjälp av AI i de olika stegen av sin 
rekryteringsprocess bättre kan ta beslut. Med stöd i tidigare forskning kommer 
implementationen av verktyget att öka, vilket leder till att attityderna kommer att formas 
därefter. Studiens resultat indikerar därmed att attityderna gentemot artificiell intelligens 
inom rekryteringsprocessen kommer att förändras i en positiv riktning i takt med att fler 
företag väljer att använda verktyget, så länge implementationen sker på rätt sätt.  
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1. Inledning  
Inledningen i detta arbete kommer att redogöra för bakgrunden till studien där en 
diskussion kring det valda ämnet kommer att föras. Problembakgrunden kommer att 
beskriva studiens underliggande ämnen med det identifierade problemet, vilken ligger till 
grund för studiens problemformulering och syfte. Avslutningsvis presenteras en redogörelse 
för relevanta begreppsförklaringar samt studiens avgränsningar.  
________________________________________________________________________ 
 
1.1 Problembakgrund  
Vi lever idag i ett samhälle med stora möjligheter där information och kunskap aldrig är 
längre än ett klick bort. På relativt kort tid har internet, med tillhörande tekniska lösningar, 
förändrat hela vårt samhälle och det sätt vi lever på. Möten och videokonferenser med 
personer som befinner sig i helt olika delar av världen är idag vår vardag, vi läser tidningen 
på surfplattan, vi streamar musik när, var och hur vi vill och relationer skapas idag mer 
frekvent via en skärm än i det personliga mötet. Digitaliseringen och teknikens utveckling 
har skapat helt nya förutsättningar för hela vårt samhälle och har möjliggjort att företag 
kunnat skapa nya affärsmodeller och sätt att arbeta på (Svenskt näringsliv, 2016).  
 
Historiskt har Sverige genomgått två industriella revolutioner som båda karaktäriseras av 
olika teknologiska framsteg. Den första industriella revolutionen inträdde i samband med 
att ångmaskinen uppfanns och järnvägarna började byggas. Den andra, som även kallas för 
den tekniska revolutionen, kännetecknas istället av elektricitetens förekomst. (Svenskt 
näringsliv, 2016). På samma sätt genomgår ekonomin just nu en digital omvandling och vi 
står idag med ena foten i den tredje industriella revolutionen och den andra foten i den 
fjärde. Den tredje revolutionen präglas av en ny ändring i samhället där globalisering och 
tjänsteutveckling står i fokus (Otter & Caster von, 2003, s. 58–59). Den fjärde revolutionen 
fokuserar istället på digital förändring där information, värdeskapande och effektivisering 
står i centrum och till stor del är kopplat till internets utveckling (i-scoop, u.å).  
 
Attityderna gentemot internets uppkomst har varit blandade i det svenska samhället när det 
först kom till Sverige. I en intervju i Svenska Dagbladet 1996 ska exempelvis Ines 
Uusmann, som var kommunikationsminister mellan 1994 och 1998, ha sagt att "internet är 
en fluga som kanske blåser förbi" och "jag vågar inte ha någon alldeles bestämd 
uppfattning men jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det 
faktiskt tar, åt att surfa på nätet" (Amster & Froste, 1996, s. 2). Vidare återfinns åsikter från 
1995 om att "Internet är en lekstuga för tekniker, det är väldigt svårt för gemene man att 
förstå sig på hur man ska ta sig runt på internet, det är knepiga verktyg" (H. Tomé, 
nyhetsinslag TV4, youtube, 2015). "Alla vet att dom måste ha det, men ingen vet varför". 
(M. Hansson, nyhetsinslag TV4, youtube, 2015). Avslutningsvis har Uusmann även uttryckt 
"Att sitta och surfa på nätet tar en himla massa tid. Vad är det bra för?" (Amster & Froste, 
1996, s. 2). 
 
Utifrån bland annat dessa citat kan det konstateras att attityderna kring den tekniska 
utvecklingen, och framförallt internets uppkomst, till en början var tveksamma. Det fanns 
en viss förhoppning om vad tekniken skulle kunna utvecklas till, men det har gått betydligt 
mycket snabbare och fått en bredare spridning än vad många kunnat drömma om (Oxit, u.å). 
Idag är internet något vi tar för givet och majoriteten av Sveriges befolkning använder sig 
av det dagligen. Siffror visar till exempel att vart fjärde spädbarn använder internet där 
hälften av alla tvååringar använder det varje dag. Vidare är det 38 % av dagens 7 åringar 
som har tillgång till egna mobiltelefoner och från 10 års ålder har hela 9 av 10 en egen 
mobiltelefon. (Internetstiftelsen, 2018) Detta är siffror som kan vara svåra att greppa, 
framförallt för de generationer som inte har växt upp med tekniken. Många menar att det är 
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just den äldre generationen som har svårare att anpassa sig till teknikens framsteg. I 
dagsläget pågår det en stor forskningsinsats för att undersöka hur äldres attityder kan 
härledas till teknisk utveckling, då de trots allt har varit med i utvecklingen längre än unga 
personer som föddes in i en era av teknisk utveckling. (Bloem, 2018)  
 
Även om internet idag används i stor utsträckning i det svenska samhället, finns det både 
för- och nackdelar med denna utveckling. Några fördelar är att vi snabbt kan få tillgång till 
information som alla, i teorin, har möjlighet att utnyttja tack vare lagringen och mängden 
av data. Detta skapar i sin tur större kunskap och informationen bidrar även med medel för 
att skapa ekonomisk, social och personlig utveckling. (Schwab, 2016) 
 
De nackdelar som diskuteras är främst inom området av personlig integritet (Leckner, 2018, 
s. 55). Allt mer data innebär nämligen en sårbarhet där känslig information kan läcka ut 
(Bergström, 2014, s. 83). Förordningar emot detta, såsom GDPR, har implementerats men 
utvecklingen av tekniken går för snabbt för att lagen ska hinna följa med (Datainspektionen, 
2019). En annan negativ sida av den fjärde revolutionen är att informationsöverflöd kan 
påverka hur vi ser världen, vilket kan vara både negativt och positivt (Schwab, 2016). I och 
med en förändrad världsbild kan tekniken också påverka våra relationer till varandra, då vi 
idag lever mer i den virtuella världen framför en skärm, vilket kan skapa individualisering. 
Det finns en uppsjö av ytterligare för-och nackdelar, men dessa är de mest omdiskuterade 
och de som idag påverkar utvecklingen av ny teknik till störst del. Man ska dock komma 
ihåg att vi fortfarande kan göra ett aktivt val. För även om tekniken onekligen är något som 
finns i vårt vardags samhälle, kan vi som individer fortfarande, till viss del, styra över till 
vilken grad den påverkar våra liv. (Lindgren, 2000) 
 
Den fjärde revolutionen beskrivs av World Economic Forum (2018) som den största 
revolutionen i mänsklighetens historia och den teknologiska utvecklingen går idag snabbare 
än någonsin. Många forskare menar att vi knackar på dörren till nästa stora genombrott inom 
denna revolution, där bland annat artificiell intelligens kommer att ta över i allt större 
utsträckning (Kelly, 2016; Ng, 2017). Med internets framåtmarsch kan mer data genereras, 
även kallat Big data, vilket ligger till grund för en mer effektiv utveckling av AI. Googles 
VD Sundar Pichai menar att AI kommer att ha större påverkan på världen än exempelvis 
elektriciteten eller elden (Clifford, 2018), vilket säger mycket om vilka förväntningar som 
finns. Och redan nu kan vi se hur utvecklingen av tekniska lösningar har tagit över i vårt 
samhälle med exempelvis robotar som klipper gräsmattan eller dammsuger hemmet. Något 
som tidigare generationer förmodligen skulle skrattat högt åt för 20 år sedan. Detta gör det 
både skrämmande och intressant att tänka på var vi inom en snar framtid kommer att stå. 
Kanske kommer vi då att titta tillbaka på artificiell intelligens och användandet av robotar 
på samma sätt som vi idag ser tillbaka på internet och mobiltelefonens utveckling.  
 
1.1.1 Artificiell Intelligens  
Artificiell intelligens innebär intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från 
naturlig intelligens som uppvisas av människor och djur. Man kan enkelt beskriva det som 
att man skapar datorer och datorprogram med ett intelligent beteende. Ordet artificiellt 
beskrivs som någonting som inte är biologiskt, med andra ord att det är konstgjort framställt. 
(Forskning.se, 2017) Intelligens är däremot mer svårdefinierat. Generellt kan intelligens 
förklaras som den mentala förmågan att resonera, planera, förstå orsakssammanhang och 
lösa problem. Inom forskningen kring AI har intelligens-begreppet blivit förklarat på 
samma sätt som barns inlärningsprocess, det vill säga att systemet kan “lära sig” genom att 
få olika input och därmed utvecklas (Jeavons, 2017). AI är på så vis en konstgjord 
intelligens som självständigt kan inhämta information, identifiera sammanhang, ta beslut 
och lära sig från erfarenhet (Forskning.se, 2017).  
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AI är uppbyggt av något som kallas algoritmer. Dessa algoritmer kodas av programmerare 
som styr vilka faktorer AI ska utgå från när den ska lösa en uppgift. Algoritmerna kan på så 
sätt lära sig att tolka informationen för att sedan fatta olika beslut. Några praktiska exempel 
kan vara att det idag är en dator som bedömer om du behöver opereras och inte en läkare, 
eller att det idag finns självkörande bilar där algoritmer bedömer den omgivande trafiken i 
stället för att du gör det. (Forskning.se, 2017) I denna studie syftar ordet artificiell 
intelligens på algoritmerna, vilka kan ta form i exempelvis en robot, en video, ett program 
eller liknande men som styrs av dessa algoritmer.  
 
Artificiell intelligens anses vara den absolut mest betydande utvecklingen som den 
nuvarande industriella perioden har bevittnat sedan internet och ses, som tidigare nämnts, 
som nästa stora revolution (Brynjolfsson & McAfee, 2014, s. 90). Men AI har funnits längre 
än många tror. Redan 1950 lekte pionjären Alan Turing med tanken att datorer kunde tänka 
för sig själva, vilket var innan den moderna datorn var utvecklad. Turing började forska 
inom ämnet och kom fram till det som senare skulle bli grunden för AI, nämligen Turing’s 
test. Testet gick ut på att en person hade i uppdrag att avgöra om respondenten var en maskin 
eller en människa och på så vis kunna bedöma om en maskin skulle kunna imitera en 
människa. (Sharkey, 2012) 
 
Trots att AI har funnits länge har detta begränsats till mindre kretsar och har inte varit ett 
vida känt uttryck i världen. Kunskapen om AI hos den stora massan fick bland annat sitt 
genomslag 2016 när Googles datorprogram AlphaGo vann över den mänskliga 
världsmästaren i det kinesiska spelet Go, vilket är betraktat som det mest komplexa spelet 
som någonsin uppfunnits. (Jarrahi, 2018, s. 1) Utvecklingen av AI har sedan starten gått i 
perioder och befann sig under en tid i den så kallade AI vintern, där finansiering drogs in 
på grund av minskat intresse. Under mitten av 80-talet till mitten av 90-talet var 
förväntningarna på vad tekniken kunde åstadkomma höga och när tekniken inte kunde 
uppfylla dessa förväntningar sprack AI-bubblan. Detta resulterade i en stark AI vinter där 
det inte fanns tillräckligt med forskningsmedel för att fortsätta utvecklingen. Efter 2006 
fram till idag har teknikens prestationer matchat förväntningarna, mycket tack vare den stora 
datamängd som finns idag, vilket har gjort att AI återigen har fortsatt med sin utveckling 
och blivit större än någonsin. (Forskning.se, 2017) Dessa stora datamängder kallas för Big 
data, vilket är ett samlingsnamn för en stor mängd digital information. Big data är så stora 
att det är svårt att analysera datan manuellt, då detta skulle ta otroligt lång tid (Oracle, 2019). 
Mängden av data kan användas till processer för att exempelvis få insikt i hur ett företag 
bättre kan ta beslut och hur strategier ska planeras. Det är med andra ord vad man gör av 
datan som spelar störst roll och inte endast mängden. (SAS, 2017) 
 
Idag pratas det om AI överallt och det används redan i flera olika sammanhang i vardagen, 
även om det ofta sker utan ens vetskap. Varje gång ett fingeravtryck används för att 
exempelvis låsa upp mobiltelefonen sker detta med hjälp av AI. Andra exempel är Google 
translate (Sledge, 2018) och de olika former av rekommendationssystem som finns där AI 
bland annat kan tillhandahålla riktad reklam beroende på vad individer sökt information om 
(Kose & Sert, 2017, s. 3). På samma sätt finns ”Discover Weekly” på Spotify som 
rekommenderar låtar baserat på vad man gillar, Netflix rekommenderar filmer och serier 
baserat på vad man tittat på och Siri i din Iphone kan svara på diverse olika frågor genom 
att man talar direkt till telefonen (Gomez-Uribe & Hunt, 2015, s. 2). Det finns onekligen 
många fördelar med AI för vårt samhälle. Ytterligare områden där man idag börjat se 
användningen av AI är bland annat i självkörande fordon (Hengstler, et al., 2016, s. 105; 
Coeckelbergh, 2016, s. 748), inom finans- och banksektorn (Castelli, et al., 2016, s.1) samt 
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inom sjukvården (Houlton, 2018, s.13), där en kombination av mänsklig intuition och AI 
har hjälpt säkerställandet av mer precisa diagnoser (Wang, et al., 2016, s. 5). 
 
Trots att AI underlättar i många avseenden i vår vardag finns det också en del utmaningar 
med tekniken där bland annat de etiska och moraliska aspekterna diskuteras frekvent 
(Bostrom & Yudkowsky, 2011, s. 1; Waldheuser, 2018, s. 751; Anderson & Leigh 
Anderson, 2011, s. 1–2). Man menar exempelvis att en människa fortfarande har 
karaktärsdrag som AI inte har (Jarrahi, 2018, s. 4) och att algoritmer bland annat saknar 
magkänsla (TNG, 2019). När AI dessutom är med i processer som rör sociala och kognitiva 
mönster måste de uppfylla de sociala färdigheterna som krävs för att kunna ta etiska beslut, 
vilket bland annat handlar om att kunna förutse mönster, ta ansvar, vara transparent och inte 
diskriminera. Detta är kognitiva karaktärsdrag som alla kräver sociala funktioner, vilket i 
dagsläget är nästintill omöjliga att programmera in i algoritmerna. (Bostrom & Yudkowsky, 
2011, s. 2–3) 
 
Den berömde fysikern Stephen Hawking nämner i en debattartikel i tidningen Independent 
(2014) tillsammans med forskarna Stuart Russell, Max Tegmark, och Frank Wilczek, 
ytterligare utmaningar med implementationen av AI. De menar att vi måste ta artificiell 
intelligens på allvar och säger, precis som andra forskare, att AI kommer med stora fördelar 
för samhället men att problemet är när algoritmerna i tekniken kan påverka oss negativt. AI 
skulle kunna bli smartare än den finansiella marknaden, uppfinna smartare lösningar än 
människor, manipulera ledare i deras beslut och utveckla vapen vi människor inte kan förstå. 
De fortsätter att argumentera att sådan teknik i dagsläget kan användas till ondo om den 
hamnar i fel händer, och att det i framtiden kan ifrågasättas om vi människor kommer kunna 
kontrollera den överhuvudtaget. (Hawking, et al., 2014) World economic forum (Bossmann, 
2016) menar också att det finns stora risker där problem med AI bland annat kan ge effekter 
såsom högre arbetslöshet, bristande jämlikhet, fördomar samt övertro till tekniken då även 
AI kan göra misstag. De menar, trots detta, att AI är framtidens verktyg för bättre 
livskvalitet, men att det är implementationen av detta som måste hanteras ansvarsfullt.  
 
Vad det gäller attityder har den svenska befolkningen, som tidigare diskuterats, haft delad 
syn kring den tekniska utvecklingen, där AI inte är något undantag. I en rapport framställd 
av Huawei (2017) visar det sig att cirka hälften av svenskarna vet vad AI är och att den 
generella uppfattningen är positiv. Det framgår dock att nästan hälften av respondenterna i 
undersökningen ser AI som något skrämmande (Huawei, 2017). Detta visar på en 
polarisering mellan de olika attityderna och om synen på AI följer den historiska 
utvecklingen kan det antas att dessa, på samma sätt som internet och digitaliseringen, 
förmodligen kommer att justeras då tekniken utvecklas och blir en mer integrerad del av 
samhället. 
 
1.1.2 Rekrytering 
Digitalisering är något som idag genomsyrar de flesta branscher, där HR-processer med 
rekrytering inte är något undantag (Deloitte, 2016, s. 97). Inom rekryteringsbranschen ligger 
fokus på att välja den bästa kandidaten för en specifik tjänst. Med detta i åtanke kan 
karaktärsdrag och egenskaper hos en människa spela olika stor roll och värderas olika 
beroende på tjänstens utformning. Vid rekrytering för exempelvis en chefsposition med 
stort personalansvar krävs det ofta att personen som anställs har en stark social kompetens, 
en god ansvarskänsla och en hög förståelse för hur andra människor fungerar (Knocke et 
al., 2003, s. 21–22). På samma sätt kan de mer konkreta aspekterna med större fokus på 
kompetens, såsom utbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper, och övriga meriter 
också ha olika stor betydelse (Knocke et al., 2003, s. 18). Dessa konkreta kompetenser är 
ofta enkelt mätbara och kan snabbt ställas i jämförelse mellan de olika kandidaterna. Att 



!

! 5!

värdera mjuka värden och egenskaper hos en människa kan, å andra sidan, vara svårt och är 
något som ofta kräver djupare intervjuer med den sökande för att få en rättvis bild över 
sådant som inte går att utläsa från exempelvis ett CV. (Knocke et al., 2003, s. 19) Enligt 
Knocke (et al., 2003, s. 22) är dessa personliga möten och de intryck den sökande ger vid 
dessa samtal centralt för processens utfall. Även här kan det etiska perspektivet diskuteras. 
Inom rekrytering ska en objektiv bedömning göras, men trots detta sker fortfarande 
diskriminering på olika grunder. Detta beror på att den som anställer har bakomliggande 
etik och moral samt en världsbild som kan påverka valet av anställd. (Arvey & Renz, 1992, 
s. 331–332)  
 
Den stora konkurrensen inom rekryteringsbranschen, med allt fler företag som riktar in sig 
på dessa områden, tvingar organisationer att hänga med i den tekniska utvecklingen för att 
arbeta på ett effektivare sätt med rekryteringsprocessen (Andersson, et al., 2016, s. 196). 
Digitaliseringen och den nya tekniken har gjort det möjligt för företag att använda sig av 
nya rekryteringsvägar där bland annat sociala medier blivit ett allt vanligare verktyg. Idag 
lägger företag ut annonser mer frekvent digitalt istället för på traditionellt sätt via en tidning 
(Almerud, et al., 2016, s.17). Det har dessutom blivit alltmer vanligt att, utöver den vanliga 
rekryteringsprocessen, även kontrollera de ansökandes sociala medier (Nordström, 2018). 
Detta för att få en klarare bild om vem de är, om meriter överensstämmer med CV och om 
det finns värderingar som visas på sociala medier som inte går hand i hand med företagets 
(Henderson, 2018, s. 4–5). Detta visar på att företag tar tillvara på de digitala vägarna som 
finns för att hitta, undersöka och validera potentiella nyanställningar. Artificiell intelligens 
är nästa stora steg och frågan är hur mycket verktyget kommer att ta över inom just 
rekrytering.  
 
1.1.3 AI i rekrytering 
Artificiell intelligens förändrar morgondagens arbetsliv och är på framåtmarsch inom en 
mängd olika branscher där många företag är ivriga att haka på trenden och automatisera sin 
verksamhet (Forskning.se, 2017). Rekryteringsbranschen är inte något undantag. Här 
handlar det om att AI ska användas för att skapa objektiva processer och urval (Dickson & 
Nusair, 2010; Mehrabad och Brojeny, 2007), skanna av CV snabbare, förbättra 
kandidatupplevelsen, optimera hur platsannonser skrivs samt för att analysera intervjuer 
(Loeng, 2018, s. 50–51). Idag finns det dessutom “förfinade” algoritmer som kan göra en 
djupare analys genom att identifiera faktorer som ansiktsuttryck, tonläge och 
meningsuppbyggnad vid exempelvis intervjuer. På detta vis menar man att AI kan utläsa 
även de personlighetsdrag som kan matcha den kravprofil företaget byggt upp. (Siljerud, 
2019) I framtiden menar Andersson, et al. (2016, s. 199) dessutom att all aktivitet en person 
åstadkommit online ska kunna analyseras och ligga till grund för en rekryterare. AI 
algoritmer kan då tolka datan och dra slutsatser till hur attraktiv en person är för den 
tilltänkta tjänsten.  
 
Om än AI är förfinat för att en mängd faktorer ska kunna analyseras och tas med i 
beräkningen, finns det fortfarande många problemområden att ta hänsyn till. Ett av de mest 
välkända och omdebatterade områdena inom AI är, som tidigare nämnts, det etiska 
perspektivet. När detta kopplas till just rekrytering blir det etiska perspektivet än viktigare 
då mänskliga faktorer är centrala. Detta är i dagsläget något som en algoritm inte klarar av 
(TNG, 2019). När AI algoritmerna måste göra mer komplexa och intuitiva analyser för att 
fatta beslut är den mänskliga hjärnan fortfarande starkare. Vi människor har intuition, 
fantasi och kreativitet vilket alla är karaktärsdrag AI ännu inte kan fabricera. (Jarrahi, 2018, 
s. 4) Sveriges regering gjorde under 2018 en utvärdering av AI för att skapa en nationell 
inriktning för detta. I deras bedömning finns bland annat hänvisningen att “Sverige behöver 
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utveckla regler, standarder, normer och etiska principer i syfte att vägleda etisk och hållbar 
AI och användning av AI” (Regeringskansliet, 2018).  
 
Det gigantiska detaljhandelsföretaget Amazon’s implementering av AI i 
rekryteringsprocessen visar ett tydligt exempel på varför det etiska perspektivet är centralt 
när AI ska användas för att bedöma människor. Företaget startade processen med att 
utveckla och införa AI inom deras rekrytering redan år 2014. Efter utvecklandet visade dock 
tester att algoritmerna rankade män högre än kvinnor (Florentine, 2018). Förklaringen till 
detta var att dessa baserades på tidigare ansökningar, vilket främst gjorts av män, och 
algoritmerna trodde därför att detta var en kvalificerad faktor (Dastin, 2018). Detta visar att 
om än AI är utvecklat för att vara fördomsfritt, finns det fortfarande bakomliggande 
fördomar som ofrivilligt programmeras in i algoritmerna (TNG, 2019). Förutom Amazon 
finns det idag företag som både utvecklar och har påbörjat implementeringen av AI inom 
rekryteringsprocessen. HireVue (Hirevue, 2019) och TNG (TNG, 2019) är exempel på två 
företag som utvecklar denna lösning och som erbjuder andra företag att köpa in tjänsten. Ett 
företag som har påbörjat användningen av AI i sin rekrytering via HireVue är Arla, som 
inför 2019 års traineeprogram använde lösningen vid intervjuer för tjänsten. Vidare kan det 
identifieras att flera svenska företag är i starten med att implementera AI i sin rekrytering, 
däribland Arbetsförmedlingen (Hill, 2018) och IKEA (Karlsson, 2018).  
 
Även om AI har både för- och nackdelar, är vi på väg mot ett samhälle där implementeringen 
sker snabbare och i större utsträckning än någonsin. Utvecklingen är oundviklig och det 
kommer krävas att företagen använder de verktyg som framställs för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Tåget mot artificiell intelligens inom rekrytering är precis på väg att gå, 
frågan är bara om Sverige är redo att hoppa på?  
 
1.1.4 Tidigare forskning 
Det finns viss tidigare forskning kring attityder gentemot artificiell intelligens. Detta har 
dock framförallt varit inom branscher där utvecklingen av AI och dess användande är längre 
framskridet. Ett exempel på detta är självkörande bilar, vilket idag inte längre bara är en 
teoretisk möjlighet utan något som också utvecklats i praktiken (Barkeman, 2017). När 
dessa bilar började testas kom även här diskussionen kring det etiska perspektivet och vad 
man har för attityder gentemot detta (Coeckelbergh, 2016, s. 748). En studie från 2017 (Lee, 
et. al.) påvisar exempelvis att det finns skillnader i attityder mellan olika generationer. 
Studien visar vidare att om än den yngre generationen är mer välvilligt inställd till 
självkörande bilar, är attityderna längre bakåt i tiden än själva tekniken (Lee, et. al. 2017).  
 
Liknande studier har även gjorts inom sjukvårdsbranschen. Här har implementeringen av 
AI diskuterats länge och många länder har redan infört det för att förenkla sjukvårdens 
processer (Guo & Li, 2018, s. 1). Precis som i rekryteringsbranschen är det inom vården de 
mänskliga värdena som står i fokus. Vad det gäller attityderna kring detta har en studie från 
2018 analyserat läkarstudenters attityder när AI har implementerats i strålbehandlingar. 
Studien utmynnade i att studenterna har en positiv syn på AI där de tror att det kommer att 
förbättra deras arbete, men inte ta över det (Pintos dos Santos, et. al., 2018). Detta är 
intressant, men vad som är än mer intresseväckande är hur de som kan komma att utsättas 
för denna teknik upplever processen. Det finns få studier som fokuserat på att jämföra just 
attityder på de som upplever AI, i detta fall patienterna, och de som arbetar med verktyget, 
det vill säga studenterna. Inom en bransch där människor står på båda sidor om tekniken, 
både som användare och som givare, är det intressant att se hur värde kan skapas för båda 
parter. Detta är något som de upplevda attityderna i allra högsta grad kan ligga till grund 
för.  
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Forskning angående attityder till AI inom just rekrytering har under det senaste året 
framkommit, men i dessa studier har fokus legat på AI snarare än på attityderna. Wilson & 
Daugherty (2018, s. 5) har genomfört en studie som menar att det som kommer naturligt för 
människor, exempelvis skämt och humor, är svårt för maskiner och det som istället är enkelt 
för maskiner, som att analysera en stor mängd data, är nästintill omöjligt för människor. 
Detta handlar inte specifikt om rekrytering men kan ändå överföras till innevarande studies 
kontext då detta handlar om människan och maskinen.  
 
Forskning som gått närmare innevarande studies forskningsområde med AI såväl som 
rekrytering är genomförd av bland annat Dennis (2018). I denna studie ligger fokus på 
utmaningarna och fördelarna med att använda AI vid rekryteringsprocessen av studenter till 
universitet och fokuserar då på det etiska perspektivet. Gupta, Fernandes & Jain (2018) 
bidrar även de till denna argumentation i sin fallstudie om hur AI skulle kunna 
implementeras i Indiens största rekryteringsföretag. Detta resulterar i en analys över vilka 
behov i rekryteringsprocessen AI skulle kunna komplettera och slutsatsen visar att AI skulle 
hjälpa företaget att rekrytera snabbare, optimera kostnader för rekrytering, öka kvaliteten 
av och för de anställda, öka transparensen inom rekrytering och utveckla arbetet inom 
HR/rekrytering. Studien poängterar, precis som Dennis (2018) att AI är ett komplement till 
människan för att förstärka mänskliga styrkor och att tiden för att starta implementationen 
av AI är nu.   
 
En doktorsavhandling från Wilmington University (Robinson, 2018) släpptes i november 
2018 och fokuserar på samma område som denna studie, nämligen att förstå attityder till AI 
inom rekrytering. Likt tidigare forskning fokuserar dock avhandlingen enbart på en sida av 
mottagarna, nämligen företagens och närmare bestämt personalansvarigas attityder, och 
ingen uppmärksamhet riktas på befolkningen. Avhandlingen resulterar i slutsatsen att 
personalansvariga anpassar sig efter implementationen av AI och att attityderna därför 
formas efter hur utbrett AI används. Attityder kan således påverkas idag när 
implementationen av AI är i startgropen vilket ger företagen ett unikt läge. (Robinson, 2018, 
s. 157) I denna avhandling påpekar författaren att vidare forskning med fördel bör göras för 
att se korrelationen mellan utövare och mottagare av AI i rekryteringsprocessen (Robinson, 
2018, s. 156), vilket är något innevarande studie har i fokus. Detta stöds även av Anderson 
et al. (2004) som menar att sökande också påverkas av ändringar såsom AI i 
rekryteringsprocessen och att detta är ett stort gap i dagens forskning. Detta visar på att 
innevarande studie har aktuell relevans för ämnet och att det är något som tidigare forskare 
uppmärksammat men inte undersökt.  
 
Vi har utifrån ovan nämnda resonemang identifierat ett gap i forskningen mellan AI och den 
mänskliga aspekten där vi valt att fokusera på just rekryteringsbranschen. Även om AI idag 
används till viss grad inom rekrytering för att bland annat förenkla processen och spara tid 
(Malmqvist, 2017), är det outforskat vad de aktörer som påverkas av detta har för attityder 
gentemot processen. Vill man som arbetssökande exempelvis bli intervjuad via algoritmer 
eller föredrar man en fysisk person i denna process? Och vad tycker företagen om att 
använda detta? Finns det en delad syn inom området?  
 
Förändringarna vi står inför med AI inom rekrytering kommer med andra ord att påverka 
både företag, men i allra högsta grad även de personer som kommer att utsättas för detta 
verktyg vid en eventuell ansökan. Utifrån detta ser vi därför ett behov av att undersöka och 
jämföra hur attityderna mot AI inom rekrytering ser ut idag, både från företagens och 
människorna i samhällets synvinkel. Detta för att tillhandahålla ett underlag som sedan kan 
analyseras vidare med slutsatser för hur samhället i framtiden bör förhålla sig till denna 
implementering.  
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1.2 Problemformulering 
Utifrån resonemangen vi redogjort för i detta inledande kapitel har två 
problemformuleringar identifierats: 
 

-& Vad har Sveriges företag respektive befolkning för generella attityder gentemot 
artificiell intelligens inom rekrytering?  
 

-& Finns det attitydskillnader mellan Sveriges företag och befolkning gentemot 
artificiell intelligens inom rekryteringsprocessens olika steg? 

 
1.3 Syfte  
Syftet med studien är att analysera och jämföra vilka attityder som finns bland företag och 
människor i det svenska samhället gällande artificiell intelligens inom rekrytering. Vidare 
är syftet att ge underlag och skapa ny och djupare förståelse för hur AI inom 
rekryteringsprocessen kan användas och utvecklas inom Sverige – både nu och i framtiden.  
 
Genom att undersöka attityder hos både företag och befolkning är målet att dels ge en 
samlad bild över den uppfattning som finns bland dem som påverkas av AI inom 
rekrytering, men också att kunna presentera vilka eventuella skillnader som finns mellan 
respektive grupps syn på området. Målet är att studien ska kunna utnyttjas praktiskt av både 
företag och samhälle. Bidraget kan även vara av betydelse för de programmerare och 
forskare som arbetar med artificiell intelligens, då de får en ökad medvetenhet om rådande 
attityder inom ämnet. Teoretiskt önskar denna studie fylla det kunskapsgap som identifierats 
gällande vilka attityder som finns mellan de två grupperna, då ingen tidigare studie som 
behandlar detta ämne har identifierats.  
 
1.4 Studiens uppbyggnad 

 
Figur 1. Innevarande studies uppbyggnad och vad den slutligen ska utmynna i 
 
 
 
 



!

! 9!

1.5 Avgränsningar  
Denna studie kommer att avgränsas till Sveriges befolkning och företag. Med Sveriges 
befolkning kommer studien fokusera på personer med svenskt medborgarskap som är i 
anställningsbar ålder, det vill säga mellan 16 och 60 år. Denna avgränsning är gjord med 
hänsyn till att personer inom detta åldersspann är mest troliga att kunna bli anställda med 
hjälp av AI idag. Inom företagen kommer, till bästa förmåga, människor som har hand om 
rekrytering och HR-/personalfrågor att vara respondenter. Detta då vi anser att de bör ha 
störst insikt i hur företagets rekrytering går till och därmed kan ge representativa svar för 
studiens syfte. Eftersom studien vill undersöka hur attityderna gentemot AI inom 
rekryteringen i Sverige ser ut finns även en geografisk avgränsning till Sveriges 
landsgränser.  
 
1.6 Nyckelbegrepp 
 
Artificiell intelligens (Kommer i stora delar av innevarande studie att förkortas AI):  
Innebär intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens som 
uppvisas av människor och djur. Kan förklaras som en konstgjord intelligens som 
självständigt kan inhämta information, identifiera sammanhang, ta beslut och lära sig från 
erfarenhet. (Forskning.se, 2017) I denna studie syftar ordet artificiell intelligens på 
algoritmerna, vilka kan ta form i exempelvis en robot, en video, ett program eller liknande 
men som styrs av dessa algoritmer.  
 
Algoritmer: AI är uppbyggt av något som kallas algoritmer. Inom matematiken och 
datavetenskapen beskrivs en algoritm som en begränsad uppsättning väldefinierade 
instruktioner för att lösa en uppgift. Dessa algoritmer kodas av programmerare som styr 
vilka faktorer AI ska utgå från när den tar beslut. (Forskning.se, 2017) 
 
Rekrytering: När ett företag, av olika skäl, är i behov av ny kompetens måste personal 
tillsättas. Rekrytering är en process för att söka, attrahera och kontraktera mänskliga resurser 
för att genomföra någon form av arbete där fokus ligger på att välja den bästa kandidaten 
för en specifik tjänst. (Andersson, et al., 2016) 
 
Attityder: Enligt psykologiguidens lexikon (2019) avser termen “attityd” inom modern 
psykologi en inställning till något. Mer allmänt har den också betydelsen förhållningssätt, 
till exempel i uttryck som kritisk attityd, vetenskaplig attityd, accepterande attityd samt 
abstrakt och konkret attityd. I innevarande studie kommer främst en accepterande eller 
kritisk attityd att undersökas. Detta för att se till hur positiv och/eller negativ den allmänna 
inställningen mot AI är och hur detta kan fastställas.  
 
Mjuka värden: Kommer i denna studie att användas för att beskriva en människas 
personlighetsdrag och egenskaper. Detta är med andra ord immateriella tillgångar hos en 
människa och kan exempelvis vara tillit, lyssnande, förtroende, närvaro, etc. 
 
 
!  
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2. Teoretiska utgångspunkter  
Detta kapitel kommer att redogöra för valet av ämne samt hur författarnas praktiska och 
teoretiska förförståelse har påverkat studien. Utifrån de vetenskapliga utgångspunkterna 
och studiens angreppssätt redogörs sedan en beskrivning av studiens metodologiska val 
mellan en kvantitativ- och kvalitativ forskningsstrategi. Därefter diskuteras studiens 
litteratursökning och källkritik. Avslutningsvis presenterar kapitlet varför de valda 
teorierna har använts i studiens teoretiska referensram, samt hur författarna har ställt sig 
kritiska till dessa teorier.  
________________________________________________________________________ 
 
2.1 Ämnesval  
Artificiell intelligens har, som tidigare nämnts, funnits under en längre tid. Trots detta har 
diskussionen kring ämnet under den senaste tiden ökat explosionsartat och AI är idag mer 
aktuellt än någonsin där vi, medvetet som omedvetet, utsätts för det i princip överallt. I 
följande studie föll valet på artificiell intelligens mycket på grund av detta, men också för 
att författarna av studien anser att det finns bristfällig kunskap kring ämnet där startskottet 
mot det som kommer ta allt större plats i vårt samhälle precis har gått. Valet att sedan koppla 
det till rekrytering, med attityder i fokus, skedde naturligt då vi båda är intresserade av 
mjuka värden hos människor vilket är något som värderas högt i processer såsom 
rekrytering. Då författarna dessutom läser civilekonomprogrammet med inriktning mot 
service management har den mänskliga aspekten, med just mjuka värden, varit ett 
återkommande tema som genomsyrat hela utbildningen. Vi har därför gjort ett medvetet val 
i att inte gå in på djupet i hur artificiell intelligens med dess algoritmer är uppbyggda då vi 
inte önskar någon vinkling mot programmering eller IT för innevarande studie. Vidare 
tycker vi båda att rekryteringsbranschen är en intressant bransch som även den har ökat 
explosionsartat under de senaste åren. Inom rekrytering finns det också, som tidigare 
nämnts, en hel del etiska aspekter att ha i åtanke vilket är ett omdiskuterat ämne i dagens 
samhälle och något vi båda brinner för. 
  
Artificiell Intelligens anses vara den mest betydande utvecklingen som den nuvarande 
industriella perioden har bevittnat och den teknologiska utvecklingen går idag snabbare än 
någonsin. Att utveckla vår kunskap inom ett ämne som kommer att ta över allt mer i vårt 
samhälle ser vi som en värdefull möjlighet vilket har bidragit till val av ämne för studien. 
Då vi själva kommer att vara högst involverade i denna förändring när vi snart ska ut i 
arbetslivet känns det därför spännande och intressant att studera området. Förhoppningsvis 
är det något som kommer att värderas högt även hos framtida arbetsgivare.  
 
2.2 Förförståelse  
Förförståelse för ämnet som studien ämnar undersöka ligger till grund för att ny förståelse 
ska kunna skapas. Denna kan vara både teoretisk och allmän, där tidigare studier och 
utbildning ligger till grund för den teoretiska förförståelsen och lärdomarna genom livets 
gång står för den allmänna. Individens tidigare uppfattningar kan påverka utformningen i 
en vetenskaplig studie, där dennes sanning ligger till grund, vilket således kan göra att 
personliga fördomar reflekteras i studien. Detta är viktigt att ha i åtanke för att se till att 
studien grundas på vetenskapliga fakta och inte individens verklighet. (Bryman & Bell, 
2017, s. 52; Larsen & Dalén, 2018, s. 14). 
 
Vi som skriver detta arbete hade en begränsad allmän förförståelse för ämnet när studien 
påbörjades. Vi är uppväxta i en tids era där teknologiska framsteg tagit allt större plats vilket 
gjort oss öppna för förändringarna som sker och format ett intresse i vad som kommer 
härnäst. Vi anser även att tekniken är en oundviklig del i vårt kommande arbete vilket gör 
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detta intressant att kolla närmare på. Medias fokus på att rapportera om framsteg inom AI 
de senaste åren har även varit en bidragande orsak i att ett intresse har vuxit fram hos oss.  
 
Vår teoretiska förförståelse, bortsett från kunskapen om attityder och mjuka värden, var 
också begränsad. Förståelsen om AI hade till viss del uppkommit genom våra studier 
utomlands. På universitetet vi båda studerade vid fanns ett tydligt fokus mot teknologi och 
nästan alla kurser inom företagsekonomi innehöll kunskap om teknikens påverkan, där AI 
ofta låg i fokus. Tillsammans har således denna förkunskap format ett intresse som i 
slutändan utmynnat i innevarande studie.  
 
2.3 Vetenskapliga utgångspunkter  
Studiens utformning påverkas av vilka utgångspunkter den samhällsvetenskapliga 
forskningen antar. Detta gör det viktigt att analysera och argumentera för valet av ramverk 
då kunskapssyn och verklighetssyn genomsyrar studiens design. Utgångspunkterna 
påverkar även hur resultaten av den empiriska insamlingen avläses av författarna. Om fakta 
sammanställs utan ett perspektiv kan tolkningen påverkas av personliga bakgrunder, vilket 
kan motverkas genom att i ett tidigt skede fastställa ett teoretiskt perspektiv. (Bryman & 
Bell, 2017, s. 42–44) Nedan följer en förklaring av de epistemologiska och ontologiska 
synsätten, samt vilka utgångspunkter denna studie kommer att inneha.  
 
2.3.1 Epistemologi 
Epistemologi är ett kunskapsteoretiskt synsätt på vad som anses som rätta eller godtagbara 
kunskaper inom ett visst ämne. Epistemologi delas upp i tre olika synsätt: positivism, 
realism samt interpretativism (Bryman & Bell, 2017, s. 47–52).  
 
En studie som antar en positivistisk syn har en naturvetenskapligt inriktad studie där 
metoderna från naturvetenskaplig forskning även används inom studier av den sociala 
verkligheten. Här eftersöks en förklaring snarare än förståelse och endast kunskap som är 
mätbar och kan bekräftas av en människas sinnen anses som godtagbar. Informationen som 
samlas in för en positivistisk studie ska uppfylla kriterier av att vara objektiv, baseras på 
teorier som genererar hypoteser och kunskap ska nås genom att samla in fakta. (Bryman & 
Bell, 2017, s. 47) Inom realism menar man istället att det finns en verklighet som inte är 
beroende av de mänskliga sinnena, utan hänförs till verkliga objekt i den naturliga eller 
samhälleliga världen. De menar vidare att det inte endast är forskarens tolkning av 
verkligheten som ligger till grund för studien, då detta endast är ett sätt att generera kunskap. 
(Bryman & Bell, 2017, s. 48) Slutligen är interpretativismen ett empatiskt 
tolkningsperspektiv där målet är att skapa en förståelse för mänskliga beteenden genom att 
ta hänsyn till skillnaderna mellan mänskliga och naturvetenskapliga objekt (Bryman & Bell, 
2017, s. 49).  
 
Innevarande studie kommer att utgå från en positivistisk kunskapssyn. Detta då 
undersökningen ämnar vara objektiv där vi som författare inte vill påverka det slutgiltiga 
resultatet. En positivistisk syn är även fördelaktig i empiriska studier som denna, där 
insamling och mätning av data ska genomföras. I teorikapitlet (kapitel 3) i denna studie 
kommer fakta baserad på vetenskapliga artiklar och fackligt granskad litteratur att 
presenteras. Utifrån detta kommer sedan frågor att formuleras som används för att samla in 
data till empirin vilket stöds av en positivistisk kunskapssyn.  
 
2.3.2 Ontologi 
Ontologi, eller verklighetssyn, handlar om huruvida sociala aktörer påverkar sociala 
företeelser och människans verklighetssyn. Med en verklighetssyn menas antaganden om 
hur världen fungerar vilket är uppdelat i två olika synsätt: objektivism och konstruktionism. 
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Skillnaden mellan de två är begreppen organisation och kultur. (Bryman & Bell, 2017, s. 
52) 
 
Objektivismen innebär att sociala företeelser bemöts av fakta som ej är påverkbart. Detta 
leder till en objektiv bedömning vilket gör synsättet oberoende av sociala aktörer. (Bryman 
& Bell, 2017, s. 52) Individer i en organisation som antar objektivismen har angivna 
positioner och en social rangordning som bör följas där organisationen kan verka som en 
tvingande kraft. Följs ej detta ramverk får det konsekvenser. (Bryman & Bell, 2017, s. 53) 
Det andra ontologiska synsättet, konstruktionismen, innebär att sociala händelser och 
kategorier skapas via social interaktion och att de kontinuerligt förändras och 
omstruktureras under det sociala samspelet. Människor påverkas därigenom av andra 
sociala aktörer vilket innebär att objektivismen ifrågasätts eftersom utfallet kan påverkas då 
åsikter inte är förutbestämda. (Bryman & Bell, 2017, s. 53)   
 
Innevarande studie kommer, utifrån en ontologiskt ansats, att grunda sig i objektivismen. 
Detta då studier med en kvantitativ forskningsdesign som syftar till att utgå från teori enligt 
Bryman & Bell (2017, s. 53) vanligtvis antar en objektivistisk ståndpunkt då detta baseras 
på teoretiska fakta. Den teoretiska grunden minskar även risken för att vi som författare ska 
kunna påverka studien med våra förkunskaper vilket innebär större objektivitet.  
 
2.4 Angreppssätt 
I denna studie kommer relationen mellan tidigare forskning och teori bestämma dess 
utformning. Inom samhällsvetenskaplig forskning kan detta gå till på två huvudsakliga 
förfarande och delas upp i ett deduktivt eller induktivt angreppssätt. 
 
Inom en deduktiv ansats prövas hypoteser. Det traditionella angreppssättet inom 
samhällsvetenskaplig forskning är deduktivt, där forskaren utgår från kännedom och teori 
inom ett visst område. Utifrån detta formas en eller flera hypoteser som sedan måste utsättas 
för empirisk granskning och prövas. Här syftar forskningen till att bevisa något som redan 
har formulerats och om detta inte överensstämmer formas en ny teori. (Bryman & Bell, 
2011, s. 11) 
 
Inom en induktiv ansats genereras hypoteser där ansatsen skapar generaliseringar utifrån 
empirisk data som resulterar i en mängd utfall. Induktion är motsatsen till deduktion 
eftersom det handlar om att upptäcka en ny teori till skillnad från deduktiv där teorin ska 
bevisas. Med andra ord ser forskaren samband från sina observationer och skapar sedan 
generaliseringar för att bilda nya teorier. Här går forskningen från resultat till teori och den 
empiriska forskningen blir då ett resultat av den nya teorin. (Bryman & Bell, 2013, s. 31–
34) 
 
Ofta beskriver man de viktigaste stegen i en kvantitativ undersökning som att en hypotes 
deduceras från teorin och sedan prövas, det vill säga en deduktiv ansats. En stor del av 
innevarande forskning innehåller dock inte någon specificering av en hypotes, utan teorin 
fungerar mer som ett ramverk och en intresseinriktning som vi som forskare sedan samlar 
in data utifrån. (Bryman & Bell, 2017, s. 166) I denna studie antas därför både en deduktiv- 
och en induktiv ansats. Teorin ligger till grund för frågeställningarna, men samtidigt 
undersöks ett relativt outforskat område vilket kommer att resultera i ny information. 
Forskning som antar en blandning av dessa angreppssätt använder sig då av en abduktiv 
ansats. (Saunders et al., 2012, s. 147–148) Denna studie kommer med andra ord inte att 
bevisa teoriernas lämplighet, utan dessa kommer snarare ligga till grund för att se till att 
frågorna som ställs har relevans till området. Området som studeras har begränsad teoretisk 
koppling, men det finns teorier som exempelvis Technology Acceptance Model och 
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Diffusion of innovation theory som båda härleds till attityder kring nya tekniska 
implementeringar och som kommer att ligga till grund i denna studie, både i utformningen 
av frågorna och sedan vidare kopplat i empirin. Empirin kommer i sin tur ligga till grund i 
generering av ny information. Studien behandlas således genom ett abduktivt angreppssätt.   
 
2.5 Forskningsstrategi  
Valet av strategi inom den företagsekonomiska forskningen kan fördelas utifrån två 
huvudsakliga metoder där skillnaden mellan dem är inriktning och genomförande. Dessa 
två strategier benämns kvantitativ respektive kvalitativ forskning och varierar beroende på 
vad som undersöks och vad man vill få ut av studien. (Bryman & Bell, 2011, s. 26) Den 
kvantitativa metoden handlar om mätningar, kvantifiering och numeriska observationer 
medan den kvalitativa fokuserar på det humana i att tolka och förstå de resultat som 
framkommer och lägger tyngden på ord istället för siffror (Backman, 2016, s. 35).  
 
Inom den kvantitativa forskningsstrategin ingår ofta ett deduktivt synsätt gentemot teori och 
empiri, en objektiv syn på verkligheten med ett naturvetenskapligt synsätt. Vidare är det 
centrala i denna metod att kunna generalisera undersökningens resultat genom exempelvis 
teoriprövning. (Bryman & Bell, 2011, s. 26–27) Den kvalitativa metoden inriktar sig, å 
andra sidan, främst mot en induktiv ansats mellan teori och empiri där fokus istället är att 
generera teorier. Här läggs stor vikt på uppfattningar och förståelse kring beteenden och en 
nära relation till individer eftersträvas. Detta görs bäst via exempelvis djupgående intervjuer 
med ett färre antal respondenter. Istället för en objektivistisk syn på verkligheten har man 
inom den kvalitativa forskningsmetoden en konstruktionistisk syn med en 
samhällsvetenskaplig inriktning (Bryman & Bell, 2011, s. 27).  
 
Även om det är användbart att skilja på de olika forskningsstrategierna betyder det inte att 
metoderna alltid kan placeras i olika “fack”. Det finns skillnader i tendenserna inom de två 
strategierna, men precis som i verkligheten är det ofta mer komplicerat än så. (Bryman & 
Bell, 2011, s. 27) Slutsatsen mellan de olika inriktningarna är ändock att de skiljer sig tydligt 
åt vad det gäller vilken roll teorin spelar, vilka ontologiska ståndpunkter som ingår samt 
vilken kunskapssyn de rymmer (Bryman & Bell, 2017, s. 59).  
 
Den forskningsstrategi denna studie kommer att utgå ifrån är en kvantitativ inriktning där 
forskningsmetoden och datainsamlingen kommer att ske via enkäter. Valet av denna 
inriktning grundar sig i att studien fokuserar på generella attityder snarare än djupgående 
förståelse hos individer. Då studien även i bästa mån önskar kunna generalisera resultaten 
krävs ett större antal respondenter, vilket hade varit svårt om studien utgått från en kvalitativ 
forskningsstrategi med ett fåtal individer.  
 
Fyra centrala delar i en kvantitativ undersökning är mätning, kausalitet, generalisering och 
replikation (Bryman & Bell, 2017, s. 166). Detta handlar i stora drag om att man vill kunna 
mäta det som undersöks och upptäcka exempelvis skillnader mellan människor, (Bryman & 
Bell, 2017, s. 169), man vill fånga ett representativt urval och kunna generalisera resultaten 
och man vill att andra forskare ska kunna upprepa studien med liknande resultat (Bryman 
& Bell, 2017, s. 180–181). Dessa är alla viktiga delar i denna studie vilket ytterligare 
motiverar varför en kvantitativ forskningsstrategi är rätt väg att gå. Valet av metod har även 
påverkats av tidigare forskning inom ämnet där man i de allra flesta fall har utfört 
kvantitativa undersökningar. Detta kan tolkas som att resultaten inom studiens område bäst 
uppnås genom en kvantitativ metod samt att en bättre möjlighet till jämförelse mellan olika 
studier finns.  
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Vidare kommer denna studie att använda sig av en komparativ metod då syftet är att jämföra 
företag respektive befolkningens attityder till AI inom rekrytering. Enligt Bryman & Bell 
(2017, s. 669) är en komparativ design en forskningsmetod som handlar om att beskriva och 
analysera skillnader genom en jämförelse mellan två eller fler fall. Syftet är att testa en 
existerande teori alternativt generera och utveckla teoretiska kunskaper som en följd av 
motsatta resultat som bygger på jämförelsen i fråga. Genom att göra en jämförande studie 
kan resultaten i denna forskning visa vilka eventuella attitydskillnader som finns mellan 
respektive grupp inom studiens område. Detta kan i sin tur utnyttjas praktiskt och ge ett 
bättre underlag för hur företag ska förhålla sig till implementeringen av AI i sin 
rekryteringsprocess. 
 
Det finns en del kritiska synpunkter på kvantitativa undersökningar där man bland annat 
menar att mätproceduren kan vara bristfällig. Ett exempel på detta är att man förutsätter att 
de personer som svarar på frågorna i en enkät uppfattar de olika termerna i enkäten på 
samma sätt. Detta behöver dock inte alltid vara fallet. Vidare är det i en kvantitativ metod 
inte säkert att respondenterna besitter den kunskap som krävs för att svara på en specifik 
fråga. (Bryman & Bell, 2017, s. 184) Vi är medvetna om dessa utmaningar och försöker i 
studien motverka dem genom att bland annat använda frågor med fasta svarsalternativ samt 
att det i enkäten kommer att finnas information och tydliga begreppsförklaringar till de olika 
frågorna.   
 
2.6 Sammanfattning av studiens teoretiska utgångspunkter 
 

 
Figur 2. Sammanfattning av valen inom de teoretiska utgångspunkterna 
 
2.7 Litteratursökning  
Inför denna studie genomfördes en grundläggande och genomgående sökning av befintlig 
forskning inom de tre huvudområden som berör studien; artificiell intelligens, rekrytering 
samt attityder gentemot ny teknologi. Syftet med detta var att skapa en uppfattning kring 
vad tidigare studier undersökt och vilka slutsatser som framkommit i dessa samt att 
identifierat ett möjligt forskningsgap.  
 
I enighet med Bryman & Bell (2017, s. 115) är litteraturgenomgången en av de viktigaste 
delarna inför ett forskningsprojekt. Vidare menar man att orsaken till att genomgång av 
tidigare forskning ska ske är för att identifiera ett gap där lite eller ingen forskning finns, 
vilken sedan kan studeras och ge ett tillägg till befintlig forskning. Det finns även andra skäl 
till att göra en grundlig sökning av litteraturen innan den egna studien påbörjas. Dessa är att 
lära sig av andra forskares misstag, få kunskap om olika angreppssätt och teoretiska val som 
påverkar studiens utformning, bidra med hjälp till att utveckla den analytiska referensramen 
samt få idéer till den egna forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2017, s. 116–117). 
  
Eftersom AI i samband med rekrytering är ett relativt outforskat område har tidigare 
forskning inom ämnet varit begränsat. Under studiens gång har det dock identifierats 
liknande studier som berör området men dessa har, som tidigare nämnts, haft andra 
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utgångspunkter och lite fokus har riktats mot just attityder. I de vetenskapliga artiklar som 
berört AI inom rekrytering har därför innevarande studies område lyfts fram som förslag 
för vidare forskning. Förutom de vetenskapliga artiklar vi funnit har litteratursökningen 
även genererat i många debattartiklar från pålitliga nyhetskällor, där behovet för vidare 
forskning även här har poängterats. Att det finns många tidsenliga nyhetsartiklar inom 
området tyder på att det är ett aktuellt ämne som är i behov av ytterligare forskning. 
  
Innevarande studie har därför baserats på forskning som berör liknande områden och som 
har grundats på sökningar av nyckelord från olika databaser. Detta har primärt skett via 
Umeå Universitetsbiblioteks databas och sekundärt via Google scholar som omfattar en 
mängd olika databaser relevanta för företagsekonomiska studier. Exempelvis Journal of 
Business Ethics, Harvard Medical School, Journal of Business Research etc. Vidare har vi, 
i största möjliga utsträckning, använt oss av fackgranskade artiklar som funnits tillgängliga 
i fulltext vilket pressenterars mer ingående i avsnitt 2.8 Källkritik.  
  
För att hitta lämpliga källor och referenser bör kvalificerade sökord formuleras (Bryman & 
Bell, 2017, s. 130). De sökord som använts främst för innevarande studie är: Recruitment 
process, Rekrytering, Artificiell intelligens, Artificial intelligence, Attityder, Attitudes, 
Attityder mot teknologi. Dessa sökord har även använts i kombination med varandra i syfte 
att finna fler vetenskapliga artiklar inom studiens ämne. Vidare har sedan referenslistor från 
dessa artiklar använts för att både finna primärkällor, men också för att hitta ytterligare 
forskning som genererat användbar information för studien. Utöver de vetenskapliga 
artiklar som tagits i anspråk har det även använts litteratur tillgänglig via Umeå 
Universitetsbibliotek. Denna litteratur har berört både teoretiska utgångspunkter och 
praktisk metod samt litteratur inom områden för rekrytering och artificiell intelligens. 
 
Genom litteratursökningen har vi därmed identifierat ett gap i forskningen mellan AI och 
den mänskliga aspekten, där en jämförelse av attityder för de aktörer som påverkas av AI 
inom rekrytering lyfts fram som ett outforskat område.  
 
2.8 Källkritik  
Källkritik innebär att granska valda källor kritiskt för att bedöma sanningshalten i de 
påståenden som gjorts, och på så vis bedöma studiens tillförlitlighet (Thurén, 2013, s. 4). 
Enligt Thurén (2013, s. 7) finns det fyra kriterier som bör uppfyllas för att studien ska ses 
som tillförlitlig. Dessa kriterier är: äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet. Med 
äkthet menas att källan kritiskt har granskats utifrån var den är utgiven, där olika 
publiceringsverktyg och utgivare kan vara olika trovärdiga. Tidssambandet eftersträvar att 
säkerställa aktuella källor genom att granska datum för utgivande i förhållande till när 
informationen används i studien. En studie bör sträva efter att använda så aktuell 
information som möjligt för att säkerställa dess relevans och trovärdighet. (Thurén, 2013, s. 
7) Kriteriet om oberoende innebär att informationen stöds av mer än en källa, där de olika 
källorna anger samma information men är oberoende av varandra då de refererar till olika 
studier för att påvisa dess trovärdighet. Det sista kriteriet enligt Thurén är tendensfrihet 
vilket innebär att källan bör avspegla verkligheten som den är där läsaren inte behöver 
misstänka att informationen vinklats på ett visst sätt eller påverkats av författarnas 
verklighetssyn. (Thurén, 2013, s. 8)!
 
Då denna studie grundar sig i delarna attityder, AI och rekrytering har vetenskapliga artiklar 
samt fackligt granskad litteratur främst legat till grund för de teoretiska förklaringarna. Vi 
har till bästa förmåga undersökt källans trovärdighet genom att försäkra oss att utgivare och 
författare har tillräckligt med kunskap inom ämnet. Att använda AI inom rekrytering är, 
som tidigare nämnts, relativt nytt vilket påverkar källornas trovärdighet då tidigare 
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forskning inom området är begränsad. Detta har påverkat källornas äkthet då viss 
information, främst i inledningen, har baserats på nyhetskällor. Trots att detta inte är 
optimalt för att uppfylla kriteriet äkthet är dessa källor relevanta då de diskuterar vad som 
händer just nu inom användningen av AI i rekryteringsprocessen. Dessa källor ligger 
därmed främst till grund för att se till hur situationen ser ut idag och berör därför inte den 
teori som presenteras i innevarande studie.  
 
Aktuella källor och teorier sett till ett tidsperspektiv är ytterligare en aspekt som, till största 
mån, har tagits i beaktning för att säkerställa att kriteriet tidssamband uppfylls. Då ämnet 
AI under de senaste åren har studerats mer ingående innebär det även att källor ofta naturligt 
uppfyllt tidssambandet. För de teoribaserade källorna har främst utgivningsår studerats för 
att se till att så relevant och nyligt publicerat material som möjligt har använts. Källornas 
oberoende har i denna studie säkerställts genom omfattande litteratursökning där 
information ofta uppkommit genom inläsning av ett antal källor som styrker varandra. I 
texten har vi valt att dubbelreferera vissa källhänvisningar för att förtydliga argumentets 
trovärdighet och visa på att informationen som presenteras är bevisad av flera oberoende 
källor. Att säkerställa tendensfrihet kan vara svårt i en studie likt denna då viss information 
baserats på nyhetskällor och sanningen kan därför vara vinklad till författarens mening. 
Därigenom blir kriteriet om källornas oberoende än mer viktigt då detta kan påvisa en 
objektivitet om flera källor säger samma sak utan att kopplas till varandra. Inom de 
teoribaserade källorna har vi till största mån använt oss av objektiva källor och hela tiden 
strävat efter att inte låta våra personliga värderingar påverka den information som anges. !
 
Sedan starten av denna studie har vi som författare varit medvetna om att kritisk granskning 
är centralt för att kunna påvisa studiens äkthet och trovärdighet. Detta har därför legat till 
grund i litteratursökningen där vi till bästa förmåga använt källor som uppfyller de fyra 
kriterierna. Genomgående i studien har även primärkällor till bästa förmåga använts för att 
påvisa trovärdigheten i argumenten.  
 
2.9 Val av teori 
Det är viktigt att det finns en begriplig och tydlig koppling mellan studiens 
problemformulering och dess teorier. I innevarande studie har det lagts stor vikt på detta där 
de valda teorierna är aktuella och har en röd tråd gentemot de två frågeställningarna som 
studien önskar besvara. 
 
Med studiens abduktiva angreppssätt ligger teorin till grund för dessa frågeställningar där 
vi önskar kunna generera ett underlag med ny information inom ett relativt outforskat 
område. Teorin ses därför mer som ett ramverk för att skapa förståelse och säkerställa att 
frågorna som ställs har relevans till studien. Förutom en grundlig teoretisk genomgång av 
artificiell intelligens och rekrytering innehåller teorikapitlet två teorier som båda härleds till 
attityder gentemot nya tekniska implementeringar. Dessa är Diffusion of innovation theory 
och Technology Acceptance Model vilka har skapat en grund för studien, både i enkätens 
utformning och vidare kopplat till empirin. Vid val av teori har kvalitet genomgående varit 
något som värderats före kvantitet, vilket gjort att modeller uteslutits för att hålla den röda 
tråden och få högre relevans till studiens områden. I kommande teorikapitel inleds varje del 
med en kort förklaring av teorin för att förtydliga dess värde för att sedan avslutas med en 
sammanfattning där dess koppling och relevans för studien redogörs.  
 
 
 
 
!  
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3. Teoretisk referensram  
I följande kapitel kommer de teorier vi finner relevanta för studien att presenteras. Kapitlet 
är uppdelat i tre avsnitt baserat på de områden som behandlas; Artificiell intelligens, 
Rekrytering samt Attityder gentemot ny teknologi. Avslutningsvis presenteras en 
sammanfattande modell av den teoretiska referensramen.  
________________________________________________________________________ 
 
3.1 Artificiell Intelligens  
I innevarande studie har artificiell intelligens en central roll. Användningen av AI ökar och 
har en mängd olika användningsområden som redan idag är implementerat inom många 
olika branscher. För att förstå hur användningen av AI fungerar samt hur uppbyggnaden 
av verktyget sker kommer kapitel 3.1 att ge en översiktlig bild av detta. Generellt kan AI 
beskrivas som algoritmer som ämnar att efterlikna mänskligt beteende och tänkande 
(Chenik, 2018, s. 1).  
 
3.1.1 Olika former av AI 
Grunden till AI består av algoritmer. Dessa kan förklaras som instruktioner som 
programmeras in med olika utgångspunkter AI ska agera utifrån (Lunds universitet, 2018). 
Detta kan liknas vid ett recept, där lyckade algoritmer ger ett välfungerande AI system, 
precis som ett noggrant recept ger en mjuk och saftig kaka. Det finns generellt två olika 
typer av AI. Symbolisk AI är algoritmer som dataingenjörer skriver för att lösa ett specifikt 
problem, där algoritmerna bearbetar underlaget och kommer fram med en analys för 
lösning. Inom icke-symbolisk AI lär sig algoritmerna att själv arbeta fram en lösning genom 
att analysera underlag och sedan pröva sig fram. (Chenik, 2018, s. 1; Lunds universitet, 
2018)  
 
När träningsdata matas in för att programmet ska lära sig att finna mönster och lösa 
uppgifter kallas detta för maskininlärning och är programmets inlärningsprocess. Exempel 
på detta är när bilder på en hund och en varg matas in i systemet där AI sedan ska avgöra 
vad som är vad genom att lära sig att finna mönster för att lösa uppgiften (V. Dignum 
personlig kommunikation, februari 14, 2019). När AlphaGo skapades, som nämns i 
inledningen, matade programmerare in videos av Go-matcher där AI lärde sig vilka 
potentiella drag som kunde göras och hur den skulle avgöra vilket drag som var mest 
fördelaktigt flera steg i förväg (Jarrahi, 2018, s. 1). 
 
Artificiell intelligens kan även delas upp i olika nivåer, beroende på dess 
användningsområde och hur komplicerade uppgifter algoritmerna kan hantera. Detta kallas 
för smal/svag och generell/stark AI. Smal AI är den typ som främst används idag och är 
mest välutvecklad. Denna typ av AI har specifika användningsområden, exempelvis 
bildigenkänning, språköversättning och spelutveckling av strategisk karaktär. Smal AI 
används även frekvent för kommersiellt bruk där riktad reklam är ett exempel på dessa 
användningsområden. Generellt kan smal AI förklaras som AI som används till en specifik 
uppgift och som inte kan jämföras med mänsklig intelligens. Generell AI, eller stark AI, 
grundar sig i maskininlärning och har istället förmågan att till fullo imitera en människas 
kognitiva beteenden. Generell AI är med andra ord algoritmer som kan lösa problem på 
samma sätt som en människa. Denna typ av AI har dock inte utvecklats till fullo än. Forskare 
är på god väg, men än kan inte AI imitera en människas vidd av kognitiva tankar och 
beteenden. (Holdren & Smith, 2016, s. 7; Chenik, 2018, s. 1) 
 
3.1.2 Artificiell Intelligens - Teorins relevans för innevarande studie 
Då denna studie ämnar undersöka hur attityder till AI inom rekrytering ser ut blir förståelsen 
för vad AI innebär en grundsten. Som tidigare nämnts har attityder till ny teknik historiskt 
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varit en vattendelare i samhället, och ju längre in i AI-utvecklingen samhället kommer, desto 
mer implementerat blir det i vår vardag. Detta resulterar i att attityderna då kan komma att 
förändras. Därför är det viktigt att se hur långt framskriden AI utvecklingen är idag och hur 
detta kan påverka attityderna just nu. I analysen och slutsatsen kan sedan vidare diskussion 
föras angående om hur det kan komma att se ut i framtiden.  
 
Vidare är det också viktigt att förstå vilken kapacitet tekniken har. På så vis kan det bli 
lättare att förstå varför AI skulle kunna byta ut den mänskliga faktorn i vissa delar av 
rekryteringsprocessen. Enligt TNG (2019) används AI idag bland annat för att optimera 
platsannonser, genom att använda chattbotar vid intervjuer samt genom att analysera 
kandidatens bakgrundsdata. Detta anses vara ett steg i riktningen mot generell AI, även om 
detta inte till fullo har uppnåtts idag.  
 
Inom utvecklingen av AI är det, som tidigare nämnts, även viktigt att diskutera det etiska 
perspektivet. Framförallt då AI grundas i algoritmer vilka konstrueras av mänskliga 
programmerare. Det finns med andra ord en risk i att mänskliga fördomar programmeras in 
i mjukvaran, vilket i sin tur kan resultera i att AI ändå inte gör en rättvis bedömning. En 
annan faktor som påverkar den etiska utvecklingen av AI är vikten av att förse algoritmerna 
med “rätt” träningsdata. Exemplet med Amazon är ett tydligt fall där träningsdatan som låg 
till grund försåg algoritmerna med partisk och subjektiv information vilket resulterade i 
fördomar vid rekryteringen. Dessa två osäkerhetsfaktorer, mänskliga programmerare och 
subjektiva data, skapar tillsammans en osäkerhet som är viktig att ha i åtanke när AI ska 
utvecklas för att användas inom en bransch som rekrytering, där etiska riktlinjer och 
fördomar lyfts som ett problemområde. 
 
3.2 Rekrytering  
När ett företag ska växa eller är i behov av ny kompetens måste personal tillsättas. 
Rekrytering är en process för att söka, attrahera och kontraktera mänskliga resurser för att 
genomföra någon form av arbete, där fokus ligger på att välja den bästa kandidaten för en 
specifik tjänst. (Andersson, et al., 2016) I innevarande studie är rekrytering en del av 
huvudområdet och följande teoridel önskar därför ge djupare information kring vilka delar 
som ingår och är centrala när nya individer ska tillsättas.  
 
3.2.1 Rekryteringsprocessen  
En rekryteringsprocess kan vara utformad på många olika sätt, men enligt Andersson, et al. 
(2016, s. 23) är processen uppdelad i sju olika steg som inleds med det så kallade förarbetet. 
Ett behov av ökad kompetens identifieras vilket kan bero på en mängd orsaker, exempelvis 
att organisationen ska expandera och behöver kompetens inom ett visst område, att någon 
avslutar sin tjänst eller omplaceras och denna position nu ska fyllas. (Knocke et al., 2003, 
s. 33). När behovet identifierats skapas en behovsanalys som ligger till grund för de 
urvalskriterier som den nyanställda bör uppfylla. Detta utmynnar i en kravprofil där 
företaget listar vilka egenskaper och kompetenser som är viktiga för den specifika tjänsten. 
(Andersson, et al., 2016, s. 23) I detta steg av processen bestäms även tidsplan, vem som 
ska göra vad och vilka urvalsmetoder som ska användas. Steg två är sökprocessen där 
företaget fastställer sökvägar och om processen ska outsourcas till rekryteringsföretag eller 
om företaget själv ska sköta processen (Andersson, et al., 2016, s. 24). Att låta externa 
bemanningsföretag ta hand om rekryteringen har blivit allt vanligare idag, speciellt vid 
anställning av mer kvalificerade tjänster (Almerud, et al., 2016, s.17).  
 
I det tredje steget sammanställer företaget information om själva organisationen och tjänsten 
som sedan förmedlas till kandidaterna. Detta kan ske på olika sätt, men oftast informerar 
företag via sin hemsida och genom personliga möten med de sökande. I nästa steg, steg fyra, 
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samlar man in data om kandidaterna genom CV, referenser, intervjuer, bakgrundskontroller, 
etc. och gör utifrån detta en bedömning om det matchar kravprofilen. (Andersson, et al., 
2016, s. 26) Enligt Lindelöw Danielsson (2003, s. 80–81) är målsättningen vid exempelvis 
intervjuer att dels få ut så mycket relevant information som möjligt från varje kandidat, men 
också att ge ett positivt intryck av den organisationen man representerar. Det är även viktigt 
att man har ett professionellt bemötande som gör att personen känner sig trygg, accepterad 
och respekterad. Faktorer att tänka på vid en intervju är bland annat att personerna bör sitta 
mitt emot varandra för att underlätta ögonkontakt och plocka upp icke-verbala signaler. 
Ögonkontakten är central och ger även tyngd åt intervjuarens uppmärksamhet på kandidaten 
vilket hjälper till att reglera intervjun för att veta när en person är färdig med ett visst 
uttalande. (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 80) 
 
En annan viktig del under en intervju är att visa att man är intresserad och ser uppmuntrande 
ut vilket kan ske via kroppsspråk såväl som verbalt. Detta gör att intervjun genererar bättre 
och mer utförlig information om kandidaten. Vidare är det även centralt att man som 
intervjuare förmedlar sitt intresse genom aktivt lyssnande. Detta omfattar inte bara vad 
personen säger utan även den icke-verbala kommunikationen, vilket ger lika mycket 
information och bör noteras på samma sätt som orden i sig. (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 
81) Enligt Clayton (2004) sker endast hälften av budskapet via det verbala språket, resten 
förmedlas via kandidatens kroppsspråk. Sammanfattat kan man säga att det personliga 
mötet som uppstår i samband med intervjuer är centralt och att det är viktigt att tänka på de 
olika intryck man förmedlar i dessa situationer. För oavsett utgången i en rekrytering är det 
alltid tillfredsställande för en kandidat att känna sig sedd och hörd och uppleva att man blir 
behandlad med både uppmärksamhet och respekt (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 155).  
 
I femte steget tar företaget sedan ett beslut om vem som ska erbjudas anställning. Med hjälp 
av bedömarnas underlag är det ofta den rekryterande chefen som fattar beslutet. Det sjätte 
steget är själva introduktionen för den nyanställda och i det sjunde steget sker uppföljning, 
både över rekryteringsprocessen och hur det går för den nyanställda. Löpande genom hela 
rekryteringsprocessen sker även en hel del administrativt arbete, även om mycket i denna 
del har förenklats tack vare de IT-stöd och digitala verktyg som finns idag. (Andersson, et 
al., 2016, s. 24) De sju nämnda stegen i rekryteringsprocessen stöds även av Lindelöw 
Danielsson (2003, s. 41) som istället delar upp processen i tre steg; förberedelser, sökprocess 
och introduktion. De tre stegen innehåller dock samma delar som Andersson, et al. nämner 
i sin definition av rekryteringsprocessen.  
 
Sammantaget kan det konstateras att rekryteringsprocessen kan se olika ut beroende på 
företag och vilken tjänst som ska tillsättas, men grundpelarna i hur processen går till är 
densamma. I innevarande studie har alla steg, bortsett från introduktion till tjänst, 
inkluderats. Istället har det fjärde steget i Andersson et al. utmynnat i tre separata delar i 
form av CV granskning, bakgrundskontroller samt intervjuer. Detta då tidigare forskning 
påvisat att mjuka värden är en utmaning vid AI inom rekrytering, vilket är centralt inom 
dessa delar. Nedan visualiseras detta genom att presentera rekryteringsprocessen enligt 
Andersson i förhållande till innevarande studies fördelning av rekryteringsprocessens steg.  

Figur 3: Rekryteringsprocessens olika steg: Andersson et al. vs Innevarande studie  
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3.2.2 Vikten av att anställa rätt - Mjuka värden & etik  
Rekrytering är en av de viktigaste funktionerna för att både uppnå och behålla 
konkurrensfördelar med sin personal (Baum, et al., 2016, s. 40). Trots uppbyggda ramverk 
över hur en rekryteringsprocess ska se ut, kan det fortfarande vara svårt att hitta “rätt 
personal” (Andersson, et al., 2016, s. 26). Svenskt näringslivs rekryteringsenkät menar 
exempelvis att vart fjärde rekryteringsförsök misslyckades under 2018. De härleder detta 
till Sveriges kompetensbrist vilket leder till svårigheter för företag att fortsätta sin 
utveckling. (Nordström, 2018) Denna kompetensbrist är ett stort problem för företag då 
dagens forskning menar att personalen inte bara arbetar inom organisationen- de är 
organisationen. De anställda är de viktigaste intressenterna i företaget då de är skälet till att 
aktivitet, verksamhet och värdeskapande finns och fungerar. (Lindelöw Danielsson, 2003, 
s. 17) Detta styrks även av bland annat Grönroos (2008. s 364) som menar att personalen 
och den interna marknadsföringen måste ses som det primära för att ett företag ska kunna 
leverera kvalitet till externa parter. Att rekrytera eller byta ut anställda kostar dessutom 
oerhört mycket pengar och generellt kan man säga att en felrekrytering kostar någonstans 
mellan en kvarts- och en miljon kronor (Skorstad, 2011, s. 46). Rekryteringen är med andra 
ord en otroligt viktig del av företagets välmående, och anställning av “rätt” personer är en 
stor tillgång för organisationen där kompetens måste tas tillvara (Lindelöw Danielsson, 
2003, s. 17–19).  
 
Inom rekrytering skiljer man ofta på så kallad formell- och informell kompetens, där formell 
kompetens omfattas av exempelvis utbildning, arbetserfarenhet och språkkunskaper. Detta 
säger dock inte så mycket om hur en kandidat är som person. Här blir det istället de 
informella kompetenserna, med personliga egenskaper, som blir viktiga. (Skorstad, 2011, s. 
134) Vid rekrytering bör man därför även försöka skapa sig en bild av hur kandidaten är 
som person, då många tjänster idag inte bara kräver begåvning och yrkeskunskaper, utan 
även personlig tillämpning (Ahrnborg Swenson, 1997, s. 23). Vid rekrytering för 
exempelvis en chefsposition är det, som tidigare nämnts, centralt med faktorer som stark 
social kompetens och hög förståelse för hur andra människor fungerar (Knocke et al., 2003, 
s. 21–22). Enligt Skorstad (2015, s. 135) var det ofta tillräckligt med den formella 
kunskapen för att få ett jobb för 20–30 år sedan. I dagens samhälle där allt fler är 
högutbildade, och därmed besitter den formella kompetensen, har dock betydelsen av den 
informella kompetensen ökat.  
 
När man bedömer kompetens är det alltid en utmaning att personer tenderar att föredra och 
värdera kompetensen högre hos individer som de själva kan identifiera sig med. Detta kallas 
homosocial reproduktion och är en risk inom rekrytering där man väljer att anställa personer 
som liknar en själv. Detta riskerar att resultera i homogena arbetsplatser vilket skapar dåliga 
förutsättningar för mångfald. (Stafsudd, 2006, s. 178; Lipman, 1976; Kanter, 1993) I en 
studie av Baum, et al., (2016, sid. 40) diskuteras just mångfald inom rekrytering där man 
bland annat har tittat på hur en organisation på bästa sätt kan locka och behålla detta i 
processen. Studien visar att företag med fokus på mångfald i sin rekrytering ökar 
attraktiviteten hos potentiella sökande då detta bland annat ger en signal om att 
organisationen har en öppen företagskultur.  
 
En annan del i rekryteringsprocessen som måste tas hänsyn till är det etiska perspektivet där 
det, som tidigare nämnts, är viktigt att en objektiv bedömning görs. Trots detta sker det idag 
fortfarande diskriminering på olika grunder. I en studie av Arvey & Renz (1992, s. 331–
332) diskuteras bland annat rättvisa i samband med val av anställda där man menar att det 
ofta finns ett etiskt perspektiv med i rekryteringen vid val av kandidat. Vidare kan man med 
utgångspunkt i jämställdhetslagen och lagen mot etnisk diskriminering i arbetslivet utläsa 
att arbetsgivare ska utfärda jämställdhetsplaner och etniska mångfaldhetsplaner för att 
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säkerställa att likvärdiga anställningsvillkor gäller, oavsett kön eller etnisk bakgrund. I dessa 
lagar täcks även en jämställd och etisk rättvis rekrytering in, vilket bland annat ska grunda 
sig på en saklig bedömning av de sökandes kvalifikationer. (Knocke et al., 2003, s. 48) 
Utmaningen i rekryteringsprocessen är att vara medveten om generaliseringar och fördomar 
och göra allt för att minimera effekterna av dem. Vidare är det viktigt att behandla 
kandidaterna på samma sätt där alla ska få samma frågor under intervjun, ha samma typer 
av urvalstester samt att rekryterare förhåller sig på samma sätt gentemot alla. (Andersson, 
et al., 2016, s. 26) Andersson (et al., 2016, s. 27) lyfter även upp vikten av transparens i 
rekryteringsprocessen och menar att det blir ett etiskt problem om man bedömer kandidater 
efter kriterier som de inte ges möjlighet att känna till. Att vara tydlig med sin process och 
vad som kommer att ingå i den är därför centralt.  
 
För att hantera de etiska dilemman och frågeställningar som dyker upp under en 
rekryteringsprocess är det viktigt att organisationen har ett gemensamt och genomtänkt 
förhållningssätt för att hantera detta. En bra utgångspunkt är att ha ett ödmjukt synsätt till 
den svåra uppgiften som det faktiskt är att välja och välja bort kandidater. (Andersson, et 
al., 2016, s. 25) För oavsett vilken urvalsmetod som används vid en rekrytering finns det, 
som tidigare nämnts, alltid en risk för att det blir fel och det är aldrig säkert att man anställer 
den mest lämpade kandidaten för en specifik tjänst. Det är även viktigt att man som företag 
är professionell utan att vara formell. Det innebär exempelvis att man har sina professionella 
processer men samtidigt skapar en positiv, varm och trygg miljö där kandidaterna känner 
att de är bekväma att berätta om sig själv och sina erfarenheter. (Andersson, et al., 2016, s. 
26)  
 
3.2.3 Employer branding 
Som företag är det inte bara essentiellt att ha ett gott rykte bland sina konsumenter och 
aktieägare, det är minst lika viktigt att företagets varumärke förmedlar något positivt till en 
potentiell arbetssökande (Anderson et al., 2004; Drury, 2016, s. 29). Employer branding, 
eller arbetsgivarens varumärke, handlar om hur organisationen uppfattas bland sina 
anställda, både tidigare, nuvarande och potentiella. Detta löper som en röd tråd genom hela 
rekryteringsprocessen och ett starkt varumärke är en förutsättning för att kunna attrahera de 
bästa förmågorna (Andersson, et al., 2016, s. 24). Den information som finns tillgänglig om 
ett företag är med andra ord avgörande för att en högkvalificerad arbetssökande väljer att 
söka sig till företaget. Det finns därför en risk som kan hindra individer att söka jobb till en 
obekant organisation om informationen om företaget är bristfällig. (Ryan et al., 2000; 
Drury, 2016, s. 29) Som arbetssökande är det relativt lätt att ta reda på fakta som exempelvis 
vart ett företag är grundat eller vad startlönen för ett visst jobb är, men att ta reda på hur det 
verkligen är att arbeta på företaget är svårare. Detta gör att många arbetssökande måste 
förlita sig på exempelvis rekommendationer och rykten från andra via word of mouth, 
alternativt på den informationen som arbetsgivaren väljer att offentliggöra. (Drury, 2016, s. 
30)  
 
Employer branding omfattar både ekonomiska, psykologiska och funktionella fördelar som 
är förknippade med att arbeta för ett specifikt företag (Drury, 2016, s. 29). Här ingår även 
hur medarbetare och kandidater uppfattar rekryteringsprocessen i organisationen 
(Andersson, et al., 2016, s. 25). Som rekryterare vill man ha så mycket information om 
kandidaten som möjligt, men på samma sätt måste man säkerställa att de sökande får all den 
information de behöver för att fatta välgrundade beslut i sin ansökan (Andersson, et al., 
2016, s. 27). Som tidigare nämnts är det därför centralt att vara tydlig med sin 
rekryteringsprocess och vad den kommer att innehålla. Det är även viktigt att alla 
kandidater, oavsett om man fått erbjudande om ett jobb eller inte, har ett gott intryck av 
företaget efter att de genomgått en rekryteringsprocess. Här kan man med fördel ge feedback 
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och återkoppling till alla kandidater som sökt tjänsten för att på så sätt stärka sitt 
varumärkesbyggande. (Andersson, et al., 2016, s. 35)  
 
3.2.4 Rekrytering - Teoriernas relevans för innevarande studie 
I innevarande studie är det viktigt att förstå de olika delarna i rekryteringsprocessen för att 
identifiera i vilka skeden artificiell intelligens kan implementeras, om detta är något som 
kan anses vara positivt eller negativt samt vilka som påverkas av detta. Att se till de mjuka 
värdena inom rekrytering är, precis som tidigare diskuterats, en utmaning när algoritmer ska 
utvärdera kandidater. Detta blir därför centralt att ha i åtanke och diskutera i studien då det 
kan påverka den faktiska nyttan av att använda AI. Detsamma gäller för de etiska riktlinjer 
som finns inom rekrytering där lagar måste följas och företag måste vara försiktiga för att 
inte på något sätt bryta mot dessa genom att agera oetiskt. När det kommer till AI inom 
rekrytering har detta även påvisats i praktiken, i exempelvis fallet med Amazon, vilket är 
något denna studie finner viktigt att lyfta. Hur attityderna till det etiska perspektivet och de 
mjuka värdena ser ut hos både företag och befolkning kan därför ha en avgörande roll för 
studiens utfall.   
 
När det kommer till employer branding och hur ett företag uppfattas bland anställda finner 
vi det centralt att ha med detta då studien fokuserar på just attityder. Idag möts företag av 
många utmaningar och måste jobba aktivt för att behålla, motivera och attrahera 
medarbetare. Ett företag som väljer att använda artificiell intelligens i sin 
rekryteringsprocess kan därför påverka kandidaternas uppfattning om företaget vilket i sin 
tur kan vara avgörande för om en individ väljer att söka sig till organisationen eller inte. 
Med andra ord kan användningen forma kandidatens attityder, vilket är viktigt att vara 
medveten om som företag där det i dagens konkurrenskraftiga samhälle krävs att man jobbar 
aktivt för att både attrahera och behålla de bästa talangerna.   
 
3.3 Attityder mot ny teknologi  
Då innevarande studie fokuserar på attityder gentemot AI är det centralt att undersöka hur 
dessa attityder formas. Som tidigare nämnts har attityder gentemot ny teknologi varierat 
genom tiderna. För att se närmare på hur dessa formas kommer följande kapitel presentera 
teorier som förklarar nya tekniska innovationer och deras adoptionsprocess.  
 
3.3.1 Diffusion of innovation theory 
En innovation är enligt Rogers (2003, s. 12) något som anses nytt för individen. Oavsett när 
i tiden den uppkommit är det den enskilda personens uppfattning som påverkar om det är 
en innovation eller inte då det styr hur denne kommer att förhålla sig till detta. Är idén ny 
för individen är det med andra ord en innovation. 
 
Diffusionsteorin mot nya innovationer ger en djupare insikt till hur attityder formas till 
innovationer, varför en innovation sprids och hur lång tid detta tar (Rogers, 2003). Everett 
Rogers kom fram till teorin 1962 och den har sedan dess modifieras för att anpassa till 
dagens samhälle, där senaste upplagan kom ut 2003. Rogers menar att tiden mellan 
introduktionen av en innovation fram tills dess att den är mottagen ofta är lång och för att 
få processen att gå snabbare är det centralt att förstå diffusionsteorin (Rogers, 1983, s. 1).  
 
Teorin menar att diffusion, även översatt som spridning, definieras av en process där 
förändringar sker i strukturen och funktionen hos en social grupp. En social grupp är de som 
upplever förändringen av innovationen och kan exempelvis vara individer, informella 
grupper eller organisationer. (Rogers, 2003, s. 23) När nya innovationer uppfinns, sprids, 
antas alternativt avvisas, leder detta till konsekvenser i form av förändring. Diffusion 
handlar om att kommunicera en innovation genom vissa kanaler inom en viss social grupp 
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över en bestämd tidsperiod. Författaren sammanfattar de fyra grundstenarna som påverkar 
hur spridningen av innovationer går till som: innovation, kommunikationskanaler, tid samt 
den sociala gruppen. (Rogers, 2003, s. 6) 
 
Rogers (2003, s. 14) menar vidare att olika innovationer ger olika analysunderlag och att 
det därför också tar olika lång tid innan acceptans. Han identifierade en innovations fem 
karaktärsdrag, från användarens perspektiv, för att lättare förklara hur lång tid det tar innan 
acceptans. 
 

 
Figur 4. En innovations fem karaktärsdrag  
 
Relativ fördel: Fördelarna med att anta en ny innovation. Styrkorna och fördelarna av 
innovationen måste poängteras för att någon ska se att detta gynnar dem. En innovation är 
ofta en förbättring av en existerande produkt vilket gör att den borde skapa större nytta. Om 
en person ser fördelarna kommer de antagligen att acceptera den nya innovationen. (Rogers, 
1983, 2003, s. 15) 
 
Kompatibilitet: Till den grad en innovation passar till individens behov, värderingar och 
tidigare erfarenheter. Om innovationen passar med en persons livsstil är det större chans att 
den accepteras av individen. (Rogers, 1983, 2003, s. 15) 
 
Komplexitet: Hänvisar till svårigheterna som individen kan möta hos den nya innovationen. 
Ju mer komplex implementationen blir, desto längre tid och svårare kommer det att bli för 
personen att acceptera den nya innovationen. (Rogers, 1983, 2003, s. 15) 
 
Testbarhet: Bestämmer tiden det tar för en individ att anpassa sig till innovationen. Att få 
testa innovationen kan påverka att tiden förkortas. (Rogers, 1983, 2003, s. 15) 
 
Observerbarhet: Om fördelarna är synliga kommer acceptans för innovationen snabbare att 
sprida sig inom den sociala gruppen. (Rogers, 1983, 2003, s. 15) 
 
När en mottagare anser att en innovation har större relativ fördel, kompatibilitet, 
observerbarhet, testbarhet samt mindre komplexitet, accepteras den innovationen snabbare 
än andra. Det finns även andra kriterier som påverkar detta, men enligt Rogers (1983, s. 16) 
påvisar tidigare forskning att dessa fem egenskaperna är de viktigaste för att förklara 
hastigheten av acceptans.  
 
I dagens samhälle är teknik en central del av företagande. Ny teknik har ofta fördelar för de 
som accepterar den då utvecklingen av dessa innovationer är baserade på information som 
noggrant har utvecklats och efterforskas innan det sprids. Detta är dock inte alltid klart för 
dem som ska använda innovationen, då de inte vet om den nya tekniken kommer att vara 
bättre än tidigare arbetssätt. Det finns därför en osäkerhetsfaktor när det handlar om tekniska 
innovationer och vilka konsekvenser implementationen kommer att få. Det som minskar 
osäkerheten är att tekniken baseras på fakta, vilket kan skapa motivation till att anpassa sig 
till innovationen om individen känner till detta. Här handlar det om att individen måste söka 
information för att sedan utvärdera och processa detta för att minska osäkerheten kring 
innovationen. (Rogers, 1983, s. 13)  
 
Nyckeln till att acceptera innovationen är att personen måste uppfatta idén, beteendet eller 
produkten som ny eller innovativ. Det är genom detta spridningen är möjlig, men det sker 
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inte samtidigt för alla individer inom den sociala gruppen. Detta är en process, där vissa 
människor är mer benägna att anta innovationen än andra. De olika personliga egenskaperna 
hos individen spelar därför roll i hur snabbt de anpassar sig till innovationen. Rogers (2003, 
s. 247) delar upp dessa individer till fem kategorier av acceptans: innovatörer, tidiga 
adoptörer, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare.  
 

 
Figur 5. Diffusion of innovation curve 
 
Innovatörer: De vill vara de första som testar innovationen. De har en hög tolerans för risk, 
är inte rädda för att misslyckas och söker äventyr. Inte mycket behöver göras för att få dessa 
människor att prova något nytt. 
 
Tidiga adoptörer: Individerna inom denna grupp är opinionsledare och är öppna för 
förändring. De vill vara med och leda förändringen då de är medvetna om att förändring är 
nödvändigt och känner sig bekväma med att anta nya idéer. De behöver lite information om 
innovationen där exempelvis ett informationsblad kan räcka. 
 
Tidig majoritet: Dessa människor väger för- och nackdelar med innovationen men 
accepterar ändå förändringen. De väntar tills den lyckas i praktiken och är villig att 
acceptera innovationen efter att de hört om dess framgång. 
 
Sen majoritet: Skeptiska till förändring och accepterar bara innovationen efter att ha sett 
alla andra acceptera den. De behöver validering av andra som har provat innovationen och 
anser den som framgångsrik. 
 
Eftersläntrare: Traditionella och konservativa. De gillar inte förändring och är den svåraste 
gruppen av individer att få till att använda innovationen. De behöver all information 
tillgänglig och kan behöva att andra människor pressar dem till att acceptera innovationen.  
(Rogers, 2003, s. 251)  
 
Innovatörerna sprider sin kunskap om innovationen vidare i den sociala gruppen vilket gör 
att de som ställs inför innovationen efter dem övervinner sin osäkerhet till acceptans genom 
att lyssna till vad de har att säga. Ju längre in i adoptionsprocessen (figur 5) individer ligger 
desto mer information krävs och de fem karaktärsdragen av en innovation spelar större roll. 
(Rogers, 2003, s 253) Med dagens tekniska framsteg kan spridningen ske snabbare då fysisk 
kontakt människor emellan inte spelar lika stor roll. Idag ser vi elektronisk word of mouth 
där exempelvis bloggar och recensioner kan påverka individens acceptans. (Bickart & 
Schindler, 2001, s. 38)  
 
3.3.2 Technology Acceptance Model (TAM)  
Implementationen av artificiell intelligens beror, som tidigare nämnts, i stor utsträckning på 
människors och företags acceptans gentemot den nya tekniken. Det är därför viktigt att 
förstå grunden till varför människor accepterar eller förnekar en ny teknik och de processer 
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som leder till detta. En central grund för denna forskning är användningen av Technology 
Acceptance Model (TAM) som utvecklades 1989 av Davis för att kunna förutsäga hur 
individer anpassar sig och är villiga att använda nya IT-tjänster. Modellen säger att sex 
faktorer påverkar människors beslut om hur och när de ska använda den nyintroducerade 
tekniken. Faktorerna är baserade på tidigare studier samt teorier som sedan testats och ligger 
därmed till grund för individens acceptans. (Davis, 1989, s. 323–324) 

 
Figur 6. Original technology acceptance model (Davis, 1989)  
 
Externa variabler härleds till allt som kan påverka en individs uppfattning, såsom ålder, 
kön, uppväxt, tidigare erfarenheter, etc. Uppfattad användbarhet och Upplevd 
användarvänlighet antas vara grundläggande villkor för användaracceptans. Hur användbar 
den nya tekniken är härleds till individens uppfattning över hur tekniken kommer att hjälpa 
dennes arbetsprestation medan användarvänligheten kopplas till hur enkel tekniken upplevs 
att använda sig av. Dessa två variabler förklarar både personens Intentioner till användning 
och deras Faktiska användning genom deras Attityder mot den nya tekniken. (Davis, 1989, 
s. 319–320)  
 
Modellen har genom åren validerats av ett antal forskare (Adams et al., 1992; Agarwal & 
Karahanna, 2000; Karahanna, et al., 2006; Venkatesh & Bala, 2003, 2007), men även 
modifierats för att anpassas till samhällets tekniska utveckling. I en utvecklad version av 
modellen, även kallad TAM 2, (Venkatesh & Davis, 2000) fokuserar författarna på vilka 
faktorer som påverkar den uppfattade användbarheten, det vill säga de externa faktorerna. 
Den uppfattade användbarheten korrelerar nämligen starkt med villighet att använda den 
nya tekniken, och de menar därför att det är viktigt att se på vilka grunder något anses som 
användbart (Venkatesh & Davis, 2000, s. 187). Forskningen kommer fram till att både 
processer som omfattas av socialt inflytande (subjektiv norm, erfarenhet och image) samt 
kognitiva instrumentala processer (jobbets relevans, produktionskvalité, visande av resultat 
och upplevd användarvänlighet) kan härledas till högre uppfattning av användbarhet 
(Venkatesh & Davis, 2000, s. 197).  
 

 
Figur 7. Proposed TAM2- Extension of the Technology Acceptance Model. (Venkatesh & 
Davis, F.D., 2000) 
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3.3.3 Attityder mot ny teknologi - Teoriernas relevans för innevarande studie 
Diffusionsteorin är grundläggande för att förstå hur innovationer, såsom AI, sprids och 
accepteras inom samhället. Detta är en central del av denna studie då attityder till 
implementationen, både hos företag och befolkningen, står i centrum. Rogers redogör för 
den sociala gruppens betydelse i spridning av en ny innovation. I innevarande studie kan 
sociala grupper därför härledas till å ena sidan de individer som arbetar med rekrytering 
(företagen), å andra sidan de individer som kan komma att anställas av AI (befolkningen) 
som två olika sociala grupper. Även om dessa två även kan tillhöra en övergripande social 
grupp som medborgare i Sverige, har innevarande studie separerat dem där den ena gruppen 
av individer svarar för företagets räkning och den andra för befolkningen. Anpassningen av 
artificiell intelligens och attityderna människor i samhället har till detta kan därmed starkt 
kopplas till denna teori. Teorin är därmed en lämplig grund att basera kopplingar på, där 
undersökning och analys av hur de fem karaktärsdragen kan påverka acceptansen av AI. 
 
Företag som redan idag har påbörjat användningen av artificiell intelligens inom rekrytering 
kan ses som Innovatörer alternativt Tidiga adoptörer, vilka kan påverka de som funderar 
på att implementera dessa lösningar. I denna studie kan en koppling dras mellan de fem 
karaktärsdragen av AI och hur dessa påverkar tiden och acceptansen för implementationen. 
Teorin talar även om vad som påverkar spridningen av en innovation, vilket är en viktig del 
för att förstå hur attityderna gentemot AI skapas och hur lätt det är för företag såväl som 
befolkning att acceptera detta.  
 
Technology acceptance model (TAM såväl som TAM2) är också en viktig teori inom denna 
studie och kan ligga till grund för hur företag såväl som befolkningen accepterar den nya 
tekniken i form av AI. Den upplevda användbarheten och användarvänligheten står här i 
fokus, då dessa faktorer kan vara avgörande inom just AI. De externa faktorerna i modellen 
kan också få betydande effekt i hur attityderna till AI utvecklas och om tekniken accepteras.  
 
3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
I detta kapitel har teorier kring artificiell intelligens, rekrytering samt attityder mot ny 
teknologi presenterats. I följande figur är de teoretiska utgångspunkterna sammanställda 
tillsammans med studiens syfte för att skapa förståelse och visualisera hur detta hänger ihop.  
 

 
Figur 8. Sammanställning av teoretisk referensram 
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4. Praktisk metod   
I följande kapitel presenteras tillvägagångssättet för utformandet av denna studie och hur 
det empiriska materialet har samlats in. Kapitlet inleds med en redogörelse för urvalet vilket 
efterföljs av en beskrivning av enkäten och dess konstruktion, där även access, distribution 
och pilotstudien diskuteras. Därefter tar kapitlet upp bortfall och svarsfrekvens och avslutar 
med en redogörelse för hur datan har bearbetats. Avsikten med detta kapitel är att förklara 
uppbyggnaden av uppsatsen, vilket i sin tur ämnar öka förståelsen för studien. 
________________________________________________________________________ 
 
4.1 Urval  
Inom kvantitativ forskning kan man generellt säga att det finns två olika typer av urval: 
Sannolikhetsurval och Icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2017, s. 192). Den 
urvalsteknik som väljs beror mycket på om studien ska kunna generaliseras eller ej. I 
innevarande studie är målet att kunna ge ett så representativt urval som möjligt och därmed 
kunna generalisera, både för Sveriges företag och befolkning.  
 
Inom ett sannolikhetsurval är resultatet som studien får fram baserat på ett slumpmässigt 
urval. Det innebär att resultatet kan generaliseras till populationen som stickprovet tagits 
från, då slumpen avgör vem som blir respondent. Med andra ord har alla samma sannolikhet 
att komma med i urvalet. (Bryman, 2016, s. 236) Det finns olika urvalstekniker att använda 
för att göra ett sannolikhetsurval. Det första kallas obundet slumpmässigt urval och innebär 
att alla människor i en population har lika stor chans att att bli valda till att delta i studien. 
Här måste först populationen definieras för att sedan smalnas ner, vilket görs med hjälp av 
en urvalsram där urvalsstorlek definieras. Därefter skapas en numrerad lista av alla 
potentiella respondenter för att sedan, med hjälp av en slumptalstabell eller datorprogram, 
dra nummer som i slutändan representerar urvalet. (Bryman, 2016, s. 231) En annan teknik 
för sannolikhetsurval är systematiskt urval, vilket är en variant av obundet slumpmässigt 
urval. Skillnaden är att det här inte används någon slumptalstabell eller något datorprogram. 
Istället väljs exempelvis var tjugonde person på listan och blir då en del av det slutgiltliga 
urvalet. (Bryman, 2016, s. 232) 
 
Stratifierat slumpmässigt urval innebär istället att populationen delas upp i mindre grupper, 
så kallade stratum. Dessa stratum baseras på förutbestämda kriterier, exempelvis inom 
vilken kommun en respondent lever eller vilken utbildningsnivå respondenterna har. Utifrån 
dessa stratum väljs sedan ett urval från varje grupp. Denna metod används främst för att se 
till att en jämn fördelning mellan de olika grupperna nås som på så vis representerar studiens 
population (Bryman, 2016, s. 233–234) Den sista tekniken för ett sannolikhetsurval är enligt 
Bryman (2016, s. 234–235) ett klusterurval. Inom ett klusterurval grupperas populationen 
in i mindre grupper, så kallade kluster. Forskaren slumpar sedan fram respondenter utifrån 
dessa kluster. 
 
Ett icke-sannolikhetsurval omfattas av alla urval som inte görs utifrån 
sannolikhetsprincipen. Här undersöks istället respondenter som forskaren själv väljer ut. 
Resultatet blir då en produkt av de individer som varit med i undersökningen, vilket enligt 
forskare inte ger samma säkerhet och resultaten blir då svårare att generalisera. Inom ett 
icke-sannolikhetsurval finns dock ett så kallat kvoturval, som forskare anser vara likvärdigt 
ett sannolikhetsurval. Detta ger en mer förtrolig bild av urvalet än andra tekniker inom 
denna urvalstyp. (Bryman, 2016, s. 243) Kvoturval används främst vid kommersiella 
undersökningar för att ge ett stickprov av populationens fördelning i exempelvis ålder eller 
kön. Skillnaden mellan denna urvalsteknik och ett stratifierat urval är att det inom kvoturval 
inte görs ett slumpmässigt urval av individerna. Här bestämmer istället forskaren vem som 
ska vara med i undersökningen. Individerna delas upp i kategorier (ålder, kön, etc) och 
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antalet respondenter som väljs ut från varje kategori blir sedan urvalets kvoter. Målet är att 
alla kvoter blir uppfyllda där det är upp till forskarens att se till att detta blir verklighet. 
 
En annan metod inom icke-sannolikhetsurval kallas för ett bekvämlighetsurval. Inom denna 
teknik väljs respondenter som finns närmast tillgängliga för forskaren ut. Detta kan ge en 
hög svarsfrekvens, men generalisering blir nästintill omöjligt då populationen är 
odefinierad. (Bryman, 2016, s. 244) Avslutningsvis presenteras ytterligare en metod, så 
kallat snöbollsurval, som på många sätt är likt ett bekvämlighetsurval. Skillnaden är att 
forskaren initialt kontaktar en mindre grupp respondenter, likt ett bekvämlighetsurval, som 
sedan sprider undersökningen vidare till andra relevanta respondenter. Även inom denna 
urvalsteknik ligger problematiken i att urvalet inte kommer att vara representativt för 
populationen. (Bryman, 2016, s. 245) 
 
Eftersom resultatet av innevarande studie ska utmynna i en generalisering, är ett 
sannolikhetsurval att föredra. Då studien vidare syftar till att se på hela Sveriges population 
respektive företag kommer ett stickprov av dessa populationer att göras. Detta då hela 
populationen är enorm och det skulle vara både tidskrävande och nästintill omöjligt att nå 
ut till alla.  
 
4.1.1 Val av företag  
Val av företag har i denna studie skett genom ett stratifierat slumpmässigt urval, det vill 
säga ett sannolikhetsurval. Studiens avgränsning av svenska företag tillsammans med målet 
att nå en spridning inom olika branscher låg till grund för kriterierna som stratumgrupperna 
baserades på. Utifrån dessa kriterier valdes företag ut baserat på sökord kopplat till bransch, 
vilka sedan användes för att finna jobbannonser på arbetsförmedlingens hemsida. För att 
finna olika branscher som representerar den största andelen av Sveriges företag togs statistik 
fram från SCB (2018) och sökorden baserades sedan på detta. Detsamma gäller för storlek 
av företag. Utifrån jobbannonserna som sökningen resulterade i valdes slutligen var tionde 
annons på varje sida ut.  
 
Då denna studie undersöker företagets rekryteringsprocess är det viktigt att den som 
besvarar enkäten för företagets räkning är någorlunda insatt i denna process. Personer som 
arbetar inom HR/personal har därför värderats för att besvara studiens enkät, vilket är något 
som framgått i såväl enkäten som i mailet som distribuerats till företagen. Respondenterna 
som kontaktades uppmanades även att vidarebefordra enkäten till andra som uppfyllde 
studiens kriterier. Detta leder till att urvalet av företag även har skett via ett snöbollsurval. 
Motivet för att uppmana till denna spridning grundades i att mailadresserna till företagen 
kan gå till personer som inte sitter på önskvärd position för att besvara enkäten. 
Snöbollsurvalet gör därmed att enkäten får större spridning vilket kan resultera i fler svar.  
 
Eftersom studiens syfte är att undersöka generella attityder hos svenska företag överlag har 
storleken på företaget liten relevans i denna studie. Enkäten har dock med en fråga som 
berör antalet anställda för att säkerställa att studien får ett representativt urval av Sveriges 
företag. Storleken på ett företag kan också påverka dess behov av användningen av AI inom 
rekrytering och därför vill vi säkerställa att vi får en blandning av både stora och små 
företag. Detta då Sveriges företag till stor del är små företag (SCB, 2018) och då vi vill 
undersöka generella attityder blir denna blandning därför betydelsefull.  
 
4.1.2 Val av befolkning  
Den andra gruppen som undersöks i denna studie är Sveriges befolkning. Genom ett 
stickprov från populationen kan rätt målgrupp nås i en mindre omfattning. (Bryman & Bell, 
2017, s. 178). Denna studie har gjort en avgränsning till Sveriges befolkning inom åldrarna 
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16–60 år. Detta eftersom åldersgruppen ligger inom kategorin av de som kan komma att 
anställas via AI idag och de blir därför mest relevanta att undersöka.  
 
Enligt Statistiska Centralbyrån (2018) var Sveriges befolkning i slutet av 2018: 10 230 185 
personer. Av dessa var fördelningen män 5 142 438 st. (50,3%) och kvinnor 5 087 747 st. 
(49,7%). Utifrån denna data är målet att fördelningen av enkäten till befolkningen ska 
skickas till samma procentandelar av kvinnor och män, för att få en så representativ bild av 
Sveriges befolkning som möjligt. Den totala befolkningsmängden inom studiens 
avgränsning baserat på åldrarna 16–60 år är 5 809 679 personer. Även inom 
åldersfördelning är målet att representerar hur det ser ut i verkligheten med en relativt jämn 
fördelning bland Sveriges befolkning:  
16–30 år: 1 898 428 (32,7%) 
31–45 år: 1 966 096 (33,8%) 
46–60 år: 1 945 155 (33,5%) 
 
Att genomföra urvalet på detta sätt innebär att respondenterna från befolkningen har valts 
ut genom ett kvoturval. För att nå en representativ fördelning väljs individer ut från kvoterna 
åldersgrupp och kön. I denna studie var målet att nå 23 respondenter i åldrarna 16–30 år, 24 
respondenter i åldrarna 31–45 år samt 24 respondenter i åldrarna 46–60 år, totalt 70 
respondenter. Svaren från enkäten bör även fördelas på 50% män respektive 50% kvinnor 
för att representera Sveriges befolkning.  
 
4.2 Enkäten  
Som tidigare diskuterats kommer denna studie att använda sig av en kvantitativ ansats. För 
att samla in data till studien distribueras en webbenkät till respondenterna. En enkät består 
av ett formulär med mestadels fasta svarsalternativ där respondenterna får i uppgift att fylla 
i de svar som de bäst anser reflekterar deras ståndpunkt inom varje enskild fråga (Ejlertsson, 
2014, s. 7). En webbenkät skiljer sig från fysiska enkäter i det avseende att respondenterna 
besöker en webbplats för att genomföra enkätundersökningen. Detta kräver att respondenten 
har tillgång till internet och distributionen av enkäten sker ofta digitalt, exempelvis via 
mailutskick. (Bryman, 2016, s. 249)   
 
Fördelarna med en enkät är att det tar mindre tid att skicka ut och bearbeta datan, samt att 
det kan göras på ett stort urval inom ett stort geografiskt område. Även om enkäten ska vara 
utformad så att svaren snabbt kan registreras, har respondenten möjlighet att i lugn och ro 
begrunda frågorna och registrera sitt svar, oberoende vart de befinner sig. När svaren samlas 
in via en enkät, istället för i ett personligt möte, kan respondenten inte påverkas av att svaren 
styrs i en önskvärd riktning, så kallad intervjuareffekt. Känsliga frågor kan också vara lättare 
att besvara då respondenten sitter framför en elektronisk enkät som är anonym och inte 
framför en annan människa. (Ejlertsson, 2014, s. 11–12; Ejvegård, 2009, s. 55) 
 
En nackdel med webbenkäter är att det ofta är låg svarsfrekvens (Ejlertsson, 2014, s. 10). 
Idag nås människor av en mängd mail och elektroniska intryck vilket gör att enkäten lätt 
blir en del i mängden. För att undvika detta så kallade bortfall bör, bland annat, antalet 
frågor vara begränsat. En tumregel enligt Ejlertsson (2014, s. 12) är att det maximalt bör ta 
15–30 minuter att fylla i formuläret. En annan nackdel är att följdfrågor inte kan ställas till 
respondenten för att skapa fördjupning inom ämnet. Respondenten kan i sin tur inte heller 
ställa frågor om något är otydligt, vilket medför en risk för att frågor inte besvaras. En viktig 
del av enkätens utformning blir därför att frågorna är välstrukturerade och lätta för 
respondenten att förstå. (Ejlertsson, 2014, s. 12–13) För att motverka dessa nackdelar har 
även en pilotstudie genomförts innan den slutgiltliga enkäten skickades ut till 
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respondenterna (se kapitel 4.2.3). På så vis har frågorna testats och revideras efter den kritik 
som uppkommit (Bryman & Bell, 2017, s. 204).   
 
Fördelarna med en enkät i innevarande studie är framförallt att den kan nå ut till en större 
population, då studien ämnar generalisera resultaten till Sveriges företag och befolkning. 
Svaren kan därigenom också fördelas geografiskt, vilket minskar risken att endast 
respondenter nära författarna besvarar enkäten. Denna studie har i syfte att undersöka 
attityder som kan jämföras mellan två olika grupper vilket gör en enkät fördelaktig då 
resultaten kan kodas och analyser om hur svaren korrelerar kan lättare tas fram.  
 
Öppna frågor kan ge bättre underlag för att analysera attityder, medan stängda frågor ger ett 
generaliserbart resultat. I en enkät ska huvuddelen av frågorna efterföljas av stängda 
svarsalternativ, men öppna svarsalternativ kan även de vara en fördel (Ejlertsson, 2014, s. 
9). I denna enkät finns en blandning av dessa två för att kunna generalisera men också för 
att se till att attityder som inte de stängda frågorna lyckas fånga upp istället kommer med i 
de öppna svarsalternativen. Eftersom denna studie undersöker ett relativt outforskat område 
kräver undersökningen primärdata, vilket bäst genereras via en enkät. Primärdata definieras 
som data som inte finns tillgänglig från tidigare studier, utan som måste inhämtas specifikt 
för den aktuella studien (Bryman & Bell, 2017, s. 133). 
 
4.2.1 Access & Distribution  
En enkät kan distribueras på olika sätt (Ejlertsson, 2014, s. 10) och för innevarande studie 
har detta, som nämnts, skett elektroniskt via webbaserade enkäter. I denna studie har 
enkäten skapats i programmet Google Docs, med funktionen Google Formulär. Enkäten har 
skickats ut till potentiella respondenter via mail samt sociala medier och har besvarats 
elektroniskt via en medföljande direktlänk som tagit respondenten till enkätens hemsida.  
 
Valet av Google Docs som verktyg grundades i en mängd faktorer, bland annat att detta är 
gratis att använda, en länk kan enkelt distribueras, svaren kommer in i realtid vilket gör det 
lätt att följa hur kvoterna uppfylls samt att frågorna enkelt kan justeras. Detta verktyg var 
även något vi tidigare arbetat med vilket gjorde det enkelt för oss att se både för- och 
nackdelar innan enkäten konstruerades. En annan positiv sida är att resultaten kan 
analyseras på ett lätthanterligt sätt och att kodningen kan hanteras direkt i programmet. 
Företagens enkät skickades ut vi mail till totalt 44 mailadresser. I mailet stod följande:  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet som just nu skriver 
examensarbete 30 hp inom företagsekonomi. I denna studie undersöker vi ämnet 
“Attityder gentemot Artificiell intelligens inom rekrytering”.  
 
Vi söker nu personer som på något sätt arbetar med personalfrågor/HR och som har 
möjlighet att svara på denna webb-baserade enkät som tar cirka 5–10 minuter att 
genomföra. Med personalfrågor/HR menar vi att du har en viss kunskap kring hur ert 
företag arbetar kring dessa frågor. Det behöver inte betyda att du har något ansvar över 
dessa områden!  
 
Vi kontaktar därför Er för att se om ni vill medverka i vår undersökning, detta skulle vara 
väldigt värdefullt för oss i vårt arbete. Ni får jättegärna vidarebefordra enkäten till era 
kollegor som arbetar inom områden som rör personal/HR - Ju fler svar, desto bättre! 
 
Bifogat finner ni en länk som tar er direkt till enkäten.  
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https://forms.gle/MmxsEj8jGRB9RCzWA 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar,  
Matilda Ögren & Julia Nordin  
 
För att få access till de olika företagen valde vi att söka igenom jobbannonser för att därefter 
ta ut mailadresser till dem som har hand om rekryteringen av de olika tjänsterna. För att 
säkerställa spridning mellan olika branscher valdes sökord ut baserat på bransch där olika 
tjänster inom detta sedan valdes. Vidare uppmanade mailet mottagaren att vidarebefordra 
enkäten till kollegor som de ansåg kunde tillföra värdefull information till studien, vilket 
innebär att access även har uppkommit via detta. 
 
Till respondenterna av befolkningsenkäten gjordes, som tidigare nämnts, ett kvoturval. I 
innevarande studie kontaktades enskilda individer, där ålder och kön var två kvoter att 
förhålla sig till. Kontakten skedde genom personliga meddelanden via messenger 
(Facebooks chattfunktion), sms samt via mail. Länken till befolkningsenkäten har även 
distribuerats via slutna grupper på Facebook, där vi som forskare har varit medvetna om 
vilka medlemmar som funnits och hur detta därför kan anpassas till den aktuella studien. 
Access har därigenom skett inom författarnas personliga kopplingar till respondenterna. 
Respondenterna har även tillfrågats att vidarebefordra enkäten för att nå ut till de olika 
kvoterna och därigenom få större spridning inom de olika grupperna.  
 
4.2.2 Konstruktion 
Då denna studie syftar till att jämföra vilka attityder som finns bland företag och människor 
i det svenska samhället har två separata enkäter konstruerats, en för vardera berörd grupp 
(se Tabell 1 samt Tabell 2 nedan för de respektive enkätguiderna). Enkäterna är utformade 
där majoriteten av frågorna mäter samma attityder hos båda grupperna, där endast små 
skillnader i ord förekommer beroende på om det är företagets eller individer från 
befolkningens enkät.  
 
I utformningen av enkäterna har en begränsning av antal frågor gjorts för att undvika att 
enkäten blir för lång och därmed inte slutförs (Ejlertsson, 2014, s. 12). Företagens enkät 
består av totalt 20 frågor där man, oavsett svarsalternativ, endast besvarar 18 frågor. 
Anledningen till detta är att två av frågorna skiljer sig beroende på om företaget i dagsläget 
använder AI i sin rekryteringsprocess eller inte. Enkäten för företagen är, med andra ord, 
uppdelad i två separata avsnitt (se appendix 1). Vi har valt att utforma enkäten på detta sätt 
för att tydligt kunna upptäcka eventuella skillnader mellan de som använder AI i sin 
rekryteringsprocess idag kontra de som inte gör det. Befolkningens enkät består av totalt 15 
frågor, där de inledande frågorna fångar bakgrundsinformation för att säkerställa att studien 
får ett representativt och generaliserbart urval av Sveriges befolkning. Genom att inleda 
enkäten med bakgrundsfrågor för att sedan övergå till mer specifika frågor ökar kvaliteten 
och svarsfrekvensen på de angivna svaren då respondenten ofta upplever ett 
förtroendegivande intryck av undersökningen (Dahmström, 2005, s. 135). Av de totala 
antalet frågor i de båda enkäterna är det 11 frågor som mäter samma attityder hos båda 
urvalsgrupperna. Detta är en förutsättning då innevarande studie har en komparativ design 
som önskar presentera vilka eventuella skillnader som finns mellan respektive grupps 
attityder till området. De övriga frågorna som skiljer sig mellan de två enkäterna handlar 
om information som är relevant till studiens syfte och dess teorier, men som inte kan 
jämföras på samma sätt mellan grupperna. Dessa frågor är centrala att ha med för att skapa 
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djupare förståelse för hur AI kan användas och utvecklas inom rekryteringsprocessen, vilket 
är en del av studiens syfte.  
 
Båda enkäterna inleds med information om varför enkäten genomförs och vad resultaten 
kommer att användas till. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 156) bör man även tydliggöra för 
respondenterna hur man ska hantera den datan som kommer in samt vilka som kan få ta del 
av den. I innevarande studie presenterades detta i introduktionsbrevet där mailadresser för 
ytterligare frågor av studiens resultat även lämnades. Vidare informerades respondenterna 
om att enkäten är frivillig att genomföra, att all information kommer att behandlas anonymt 
samt att de har rätt att avbryta enkäten när de vill, vilket alla är områden Bryman & Bell 
(2017. s. 241) lyfter fram som centrala. I inledningen av enkäterna har vi även valt att delge 
kort information om vad artificiell intelligens innebär. Anledningen till detta är dels att 
tydliggöra vad AI syftar till i den aktuella studien, men också att säkerställa att 
respondenterna, oavsett tidigare kunskap, får information inom det berörda området. På så 
vis önskar vi få en så rättvis och representativ bedömning som möjligt för studiens syfte. 
Bryman & Bell (2017, s. 262) stödjer detta och menar att frågor som respondenterna saknar 
kunskap inom inte tillför relevant information. 
 
Utformningen av enkäterna har skett utifrån studiens teorier, där en noggrann utvärdering 
för varje fråga har gjorts för att säkerställa dess teorikoppling och relevans till studiens syfte, 
vilket i enlighet med Bryman & Bell (2017. s. 259) är en tumregel. Frågorna består vidare 
av en blandning mellan öppna och stängda svarsalternativ och är utformade för att inte vara 
vinklade eller ledande på något sätt. Detta för att undvika att respondentens svar styrs i en 
viss riktning (Bryman & Bell, 2017. s. 261). Ett exempel på detta är att ord som positiv 
och/eller negativ, till bästa förmåga, har använts i svarsalternativet istället för i frågan.  
 
De stängda frågorna består av två huvudsakliga utformningar vilka är flervalsalternativ samt 
en likertskala, där responden kryssar i svar på en graderad skala från 1–7. Dessa frågor visar 
attityder till en viss grad och har extrempunkter där 1 innebär en “väldigt negativ” attityd 
till påståendet/frågan, och där 7 innebär en “väldigt positiv” attityd. Här får respondenten 
möjlighet att själv uppskatta till vilken grad påståendet stämmer överens med attityden, där 
mittpunkten på skalan (4) möjliggör för en neutral respons (Bryman & Bell, 2017, s. 171). 
Genom att använda stänga frågor får studien data som enkelt kan jämföras, vilket underlättar 
i analysen för att hitta skillnader mellan de två gruppernas attityder. Detta går i enlighet med 
vad Bryman & Bell (2017. s. 255) anser vara en av fördelarna med slutna frågor, där man 
trycker på att svaren är lätta att bearbeta och att jämförbarheten därmed ökar. En nackdel 
med slutna frågor är dock att det kan finnas en variation mellan respondenterna när de gäller 
hur de tolkar och uppfattar de fasta svarsalternativen (Bryman & Bell, 2017. s. 256). För att 
motverka detta har vi gett tydliga instruktioner om hur svaret ska gå till, exempelvis genom 
att förklara vad de olika alternativen står för eller beskriva vad ett visst begrepp innebär.  
 
Trots att denna studie önskar få en generell uppfattning kring attityder har vi även valt att 
använda några öppna frågor i enkäten. Anledningen till detta är, som nämnts, att fånga 
djupare insikt och tillföra en bredd i studien där frågorna kan fånga attityder som uppsatsen 
annars skulle kunna gå miste om (Bryman & Bell, 2017. s. 253).  Detta är centralt då syftet 
med innevarande studie är att ge underlag för att skapa ny och djupare förståelse kring hur 
AI i rekryteringsprocessen kan användas och utvecklas. Vi är medvetna om att dessa svar 
kommer att behöva bearbetas vilket kan vara tidskrävande (Bryman & Bell, 2017. s. 254), 
men för att lämna utrymme för oförutsedda svar anser vi det ändå vara värdefullt för studien.  
 
Nedan presenteras studiens enkätdesign där en koppling mellan teori, syfte samt 
svarsalternativ har redogjorts för varje fråga i respektive enkät.   
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Teori  Fråga Svarsalternativ Syfte  

Extern variabel i TAM Inom vilken bransch är 
ert företag verksamma? 

ÖPPEN FRÅGA För att säkerställa att vi får ett 
representativt och generaliserbart urval 
av Sveriges företag. 
 

Extern variabel i TAM Hur många anställda 
har ert företag? 

0-19, 20-49, 50-99, 100-
249, 250+ 

För att säkerställa att vi får ett 
representativt och generaliserbart urval 
av Sveriges företag. Vi önskar en 
blandning mellan små och stora företag 
då behovet av AI inom rekrytering kan 
skilja beroende på storlek.  

Extern variabel i TAM Jag arbetar på något 
sätt med 
personalfrågor/HR på 
mitt företag 
 

Ja, Nej, Vet ej För att säkerställa att vi får en majoritet 
av urvalet som besitter rätt kunskap 
inom området. Detta för att få en så 
rättvis och representativ bedömning som 
möjligt för studiens syfte.  

Diffusion of innovation 
theory,  
Rekryteringsprocessen  

Använder ni AI inom 
er 
rekryteringsprocess 
idag?  

Ja, Nej, Vet ej För att se eventuella skillnader i 
attityder kring de som har kunskap 
inom att använda AI i 
rekryteringsprocessen kontra de som 
inte har det. 

Rekryteringsprocessen  Om JA:  
I vilken del/i vilka 
delar av 
rekryteringsprocessen 
använder ni AI idag?  

Förarbete (Utforma 
urvalskriterier & 
Kravprofil), 
I val av sökvägar (Ex. 
Blocket, Linkedin, 
Sociala Medier, 
Bemanningsföretag, etc.)   
För att skriva ihop en 
företags- och 
tjänstebeskrivning, CV-
granskning, 
Bakgrundskontroller,  
Genomföra intervjuer,  
Beslut av vem som ska 
anställas, Uppföljning,  
Annat.   

Se var i rekryteringsprocessen AI 
används idag och om detta i sin tur kan 
kopplas till attityderna som studien 
resulterar i. 

TAM, 
Rekryteringsprocessen  

Om JA:  
Enligt din uppfattning: 
Vårt företag anser att 
AI inom rekrytering är 
enkelt att använda  

Ja, Nej, Vet ej 
 

Kopplas till TAM “Upplevd 
användarvänlighet” som påvisar hur 
användarvänligheten kan spegla till 
vilken grad en person tar till sig den 
nya tekniken. Med andra ord, om AI 
finns i företaget, använder och 
accepterar de anställda tekniken så att 
den nyttjas optimalt.  

Diffusion of innovation 
theory,  
Rekryteringsprocessen 

Om NEJ/Vet ej:  
Företaget jag arbetar på 
kommer att 
implementera AI inom 
rekryteringsprocessen i 
framtiden 

Ja, Nej, Vet ej Undersöka om det finns något intresse 
för att implementera AI i 
rekryteringsprocessen hos företaget 
idag. Kan härledas till de egenskaper 
som företagen associeras till, så som 
“Innovatörer”, inom Diffusion of 
innovation theory.  

! !
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Diffusion of innovation 
theory,  
Rekryteringsprocessen 

Om NEJ/Vet ej:  
Enligt din uppfattning: 
Företaget jag arbetar på 
skulle kunna tänka sig att 
använda AI inom 
rekryteringsprocessen i 
framtiden  

Ja, Nej, Vet ej Undersöka om det finns något intresse 
för att implementera AI i 
rekryteringsprocessen hos företag idag. 
Kan härledas till de egenskaper som 
företagen associeras till, så som 
“Innovatörer”, inom Diffusion of 
innovation theory.  

TAM, 
Rekryteringsprocessen  

Enligt din uppfattning: 
Vårt företag anser att AI 
inom rekrytering är 
användbart.  

Ja, Nej, Vet ej Kopplas till TAM “Uppfattad 
användbarhet” för att uppskatta till 
vilken grad företaget anser att AI ger 
nytta till deras rekryteringsprocess. 

Rekryteringsprocessen 
steg 1 

Enligt din uppfattning: 
När företag utformar 
urvalskriterier för att 
skapa en kravprofil anser 
vårt företag att AI är…   

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 2 

Enligt din uppfattning: 
När företag ska välja 
sökvägar för att hitta 
optimala kandidater 
anser vårt företag att AI 
är… (Dvs. att AI väljer 
ut den sökväg som är 
bäst lämpad, t.ex. 
Blocket, Linkedin, 
Sociala Medier, 
Bemanningsföretag etc.)  

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 3 

Enligt din uppfattning: 
När företag ska skriva 
ihop en företags- och 
tjänstebeskrivning anser 
vårt företag att AI är…  

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 4 

Enligt din uppfattning: 
När företag ska granska 
CV:n anser vårt företag 
att AI är…   

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

! !
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Rekryteringsprocessen 
steg 5 

Enligt din uppfattning: 
När företag ska 
genomföra 
bakgrundskontroller av 
kandidater anser vårt 
företag att AI är…  

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 6,  
Vikten av att anställa 
rätt - Mjuka värden & 
Etik  

Enligt din uppfattning: 
När företag ska 
genomföra intervjuer 
anser vårt företag att 
AI är…   

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen, 
steg 7 

Enligt din uppfattning: 
När företag ska ta 
beslut om vem som ska 
anställas anser vårt 
företag att AI är…  

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 8 

Enligt din uppfattning: 
När företag ska följa 
upp den anställdas 
prestationer och trivsel 
i sin nya roll anser vårt 
företag att AI är…  

Väldigt negativt att 
använda (1) - Väldigt 
positivt att använda (7) 
 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen företag uppfattar 
att AI skulle vara positivt/negativt för 
dem och var det därmed skulle ge 
nytta. Kan även härledas till hur 
villiga/öppna företagen är för 
användning av AI inom 
rekryteringsprocessen.   

Vikten av att anställa 
rätt - Mjuka värden & 
Etik,  
Rekryteringsprocessen 

Enligt din uppfattning: 
Vårt företag anser att 
det personliga mötet är 
viktigt vid en 
rekrytering.  

Ja, Nej, Vet ej Härleds till mjuka värden & Etik. Hur 
de mjuka värdena har betydelse i en 
rekrytering enligt företagen.  

Diffusion of innovation 
theory, TAM, 
Rekryteringsprocessen,  
Employer branding 

Enligt din uppfattning: 
Ser ert företag några 
fördelar med AI inom 
rekrytering? Vänligen 
specificera 

ÖPPET SVAR För att undersöka de underliggande 
attityderna i vad företaget anser om AI 
inom rekrytering.  

Diffusion of innovation 
theory, TAM, 
Rekryteringsprocessen,  
Employer branding  

Enligt din uppfattning: 
Ser ert företag några 
nackdelar med AI inom 
rekrytering?  
Vänligen specificera 
 

ÖPPET SVAR För att undersöka de underliggande 
attityderna i vad företaget anser om AI 
inom rekrytering.  

Tabell 1. Enkätdesign - Företag  
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Teori Fråga Svarsalternativ Syfte 
Extern variabel i TAM Vad identifierar du dig 

som? 
Man, Kvinna, Annat För att säkerställa att vi får ett 

representativt och generaliserbart 
urval av Sveriges befolkning. !

Extern variabel i TAM Hur gammal är du? 16-30, 31-45, 46-60, 61-
äldre. 
(Vid 61-äldre avslutas 
enkäten) 
 

För att säkerställa att vi får ett 
representativt och generaliserbart 
urval av Sveriges befolkning. Vi vill 
även se till befolkningen i 
anställningsbar ålder, vilket gör detta 
till en avgränsning. !

Employer branding Min allmänna syn på 
företag som använder ny 
teknik, såsom AI är…  

Väldigt negativ (1) - 
Väldigt positiv (7) 

Undersöka befolkningens generella 
attityder till företag som använder 
innovativa tekniska lösningar. Kan 
analysera om detta stärker företagets 
varumärke enligt Employer branding.  

Rekryteringsprocessen 
steg 1 
 
 
 
 
 
 

När företag utformar 
urvalskriterier för att skapa 
en kravprofil anser jag att 
användning av AI är…  
 

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 2 

När företag ska välja 
sökvägar för att hitta 
optimala kandidater anser 
jag att användning av AI 
är…  
(Dvs. att AI väljer ut den 
sökväg som är bäst 
lämpad, t.ex. Blocket, 
Linkedin, Sociala Medier, 
Bemanningsföretag etc.)  

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 3 

När företag ska skriva ihop 
en företags- och 
tjänstebeskrivning anser 
jag att användning av AI 
är… 

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 4 

När företag ska granska 
CV:n anser jag att 
användning av AI är… 

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.  
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Rekryteringsprocessen 
steg 5 

När företag ska genomföra 
bakgrundskontroller av 
kandidater anser jag att 
användning av AI är… 

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 6,  
Vikten av att anställa 
rätt - Mjuka värden & 
Etik  

När företag ska genomföra 
intervjuer anser jag att 
användning av AI är… 

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 7 

När företag ska besluta 
vem som ska anställas 
anser jag att användning 
av AI är… 

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.  

Rekryteringsprocessen 
steg 8 

När företag ska följa upp 
den anställdas prestationer 
och trivsel i sin nya roll 
anser jag att användning 
av AI är… 

Väldigt negativt för mig 
som ansöker (1) - Väldigt 
positivt för mig som 
ansöker (7) 

Undersöka i vilka specifika delar av 
rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara 
positivt/negativt för dem. Kan även 
härledas till hur villiga/öppna 
befolkningen är för användning av 
AI inom rekryteringsprocessen.   

Vikten av att anställa 
rätt - Mjuka värden & 
Etik,  
Rekryteringsprocessen 

Jag anser att det personliga 
mötet är viktigt vid en 
rekrytering  

Ja, Nej, Vet ej Härleds till mjuka värden & Etik. 
Hur de mjuka värdena har 
betydelse i en rekrytering enligt 
befolkningen.  

Employer branding, 
Diffusion of innovation 

Jag anser att det skulle 
vara kul att få göra en 
ansökan hos ett företag 
som på något sätt använder 
sig av AI i 
rekryteringsprocessen  

Ja, Nej, Vet ej Undersöka befolkningens attityder 
kring företagens användning av AI 
och om detta skulle uppskattas eller 
ej.  

Diffusion of innovation 
theory, TAM, 
Rekryteringsprocessen,  
Employer branding 

Ser du några fördelar med 
AI inom rekrytering? 
Vänligen specificera. 
(Fördelar för dig som 
ansöker) 

ÖPPET SVAR För att undersöka de underliggande 
attityderna i vad befolkningen anser 
om AI inom rekrytering.  

Diffusion of innovation 
theory, TAM, 
Rekryteringsprocessen,  
Employer branding  

Ser du några nackdelar 
med AI inom rekrytering? 
Vänligen specificera. 
(Nackdelar för dig som 
ansöker)  

ÖPPET SVAR För att undersöka de underliggande 
attityderna i vad befolkningen anser 
om AI inom rekrytering. 

Tabell 2. Enkätdesign - Befolkning  
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4.2.3 Pilotstudie 
I enighet med Bryman & Bell (2017, s. 204) kan en enkät, med fördel testas innan den 
skickas ut genom en pilotstudie. Det innebär att en studie genomförs i mindre skala för att 
testa enkätens konstruktion samt för att upptäcka eventuella svagheter i frågornas 
uppbyggnad, grammatik och formalia. Utifrån återkopplingen säkerställs sedan att enkäten 
i helhet är relevant med bra formulerade frågor som ger skilda resultat (Bryman & Bell, 
2017, s. 266). För att säkerställa kvaliteten i innevarande studie har, som tidigare nämnts, 
därför en pilotstudie genomförts innan den slutgiltiga enkäten har distribuerats.  
 
I pilotstudien tillfrågades 7 individer att genomföra enkäten för att sedan återkoppla 
angående vilka styrkor och svagheter som identifierats. Dessa 7 individer valdes ut genom 
ett så kallat bekvämlighetsurval. Valet av detta grundade sig i att både snabb återkoppling 
och god analysförmåga värderades högt bland de tillfrågade. Två av individerna granskade 
båda enkäterna, en person svarade endast på företagens enkät och fyra personer besvarade 
befolkningsenkäten. Utifrån den feedback respondenterna lämnade justerades sedan 
frågorna i båda enkäterna. Detta resulterade i en mer subjektiv utformning utan någon 
vinkling i frågorna som kunde styra respondenterna i deras svar. De tillfrågade individerna 
i pilotstudien var alla eniga om att frågorna i övrigt var relevanta för studien, och endast 
mindre justeringar behövdes därför genomföras. Pilotstudien resulterade även i att 
information om hur lång tid enkäten tog att besvara samlades in, vilket var värdefullt att 
kunna kommunicera i utskicket av den slutgiltiga enkäten.  
 
4.3 Bortfall & Svarsfrekvens  
Bortfall är en felkälla som inte rör själva urvalsprocessen, men som kan uppstå när 
individerna som väljs ut för att besvara enkäten inte samarbetar eller av någon anledning 
inte kan delge den information som studien önskar få fram (Bryman & Bell, 2017, s. 192). 
Det kan handla om att respondenter i enkäten inte besvarar vissa frågor alternativt att 
individer väljer att inte svarar på enkäten överhuvudtaget (Bryman & Bell, 2017, s. 665). 
Bortfallet utgör, med andra ord, den procentuella andel av samplet som inte besvarar 
frågorna. På motsvarande sätt utgör svarsfrekvensen istället den andel som faktiskt besvarar 
frågorna. För att räkna ut storleken på detta räcker det alltså inte med att enbart fokusera på 
alla som har besvarat enkäten då det kan finnas individer som underlåtit att svara på ett 
flertal frågor. Det kan också finnas respondenter i stickprovet som inte är lämpliga för 
studien eller som uppenbart inte tar frågorna på allvar, vilka då måste tas ur beräkningen. 
(Bryman & Bell, 2017, s. 202) Det är viktigt att vara medveten om detta och att det så 
kallade interna bortfallet, det vill säga när en respondent inte besvarar en viss fråga, 
markeras på något sätt när datan ska kodas då det annars kan få konsekvenser under 
analysen (Bryman & Bell, 2017, s. 329).  
 
För att minimera bortfallet i enkäten för innevarande studie har ett väl formulerat 
introduktionsbrev givits till respondenterna i samband med att de ombetts att delta i 
undersökningen. I denna information har studiens syfte tydligt framgått och respondenterna 
har blivit informerade om varför de blivit utvalda att delta och att alla svar i enkäten kommer 
att behandlas konfidentiellt. Ett aktivt val har även gjorts i att begränsa antalet öppna frågor, 
då människor ofta drar sig för att besvara en enkät där de måste skriva många kommentarer.    
Detta är enligt Bryman & Bell (2017, s. 241) viktiga åtgärder för att minska bortfallet. 
Vidare menar man också att det ger bra effekt att skicka påminnelser efter cirka två veckor 
för att nå individer som ännu inte besvarat enkäten (Bryman & Bell, 2017, s. 241), vilket är 
något vi i denna studie har gjort till de respondenter som erhöll enkätundersökningen via e-
post. Ytterligare åtgärder som kan öka svarsfrekvensen är att ge tydliga instruktioner kring 
hur undersökningen ska gå till samt att inte utforma en för tidskrävande enkät. Innevarande 
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studie har lagt väldigt mycket tid på dessa delar då svar från så många tillfrågade 
respondenter som möjligt har värderats högt.  
 
I urvalet av företag användes som tidigare nämnts ett stratifierat slumpmässigt urval. Enligt 
Bryman & Bell (2017, s. 243) kan ett slumpmässigt urval öka risken för bortfall och minska 
svarsfrekvensen. Detta då respondenterna möts av en mängd information och mailet som 
distribuerades med länken till enkäten lätt kan försvinna i mängden. För att motverka detta 
gjordes ett snöbollsurval, där enkäten nått respondenten av en betrodd källa. I urvalet av 
befolkningen har istället ett kvoturval gjorts vilket minskar risken för bortfall då forskaren 
själv väljer ut respondenterna utifrån de bestämda kvoterna.  
 
Då denna studie använt en undersökningsmetod där enkäten har distribuerats till individer 
som i sin tur blivit tillfrågade att sända enkäten vidare, är det svårt att mäta exakt hur 
omfattande bortfall respektive svarsfrekvens studien har haft. En del av individerna som 
besvarat enkäten från befolkningens sida har till exempel delat denna vidare i privata 
grupper på Facebook, där vi saknat vetskap om hur många som mottagit enkäten. Även från 
företagets sida har undersökningen skickats vidare där vi inte vet hur många kollegor det 
har rört sig om.   
 
Totalt registrerades 63 svar på befolkningens enkät samt 26 svar på företagens enkät. Av 
befolkningens registrerade svar är det, som ovan nämnts, svårt att fastställa en svarsfrekvens 
och på företagens enkät beräknas detta utifrån antalet mail som distribuerades. Totalt 
skickades företagens enkät till 44 mailadresser vilket gav en svarsfrekvens på 59,1% där 26 
svar registrerats. Denna beräkning kan dock vara missvisande då enkäten kan ha 
vidarebefordrats till fler potentiella respondenter. Av det interna bortfallet har främst 
bortfall i de öppna frågorna registrerats. I befolkningens enkät registrerades ett internt 
bortfall i den öppna frågan om fördelar med AI inom rekrytering där 34,9% (22 st) valt att 
inte besvara denna fråga. Detsamma gäller för den öppna frågan om nackdelar med AI inom 
rekrytering där det interna bortfallet uppgår till 38,1% (24 st). Inom företagens enkät är det 
också inom dessa två frågor som ett internt bortfall registrerats, samt i en av 
inledningsfrågorna. Här valde 26,9% (7 st) att inte besvara någon av de öppna frågorna om 
för- respektive nackdelar med AI inom rekrytering. Det andra interna bortfallet i företagens 
enkät har identifierat på frågan om vilken bransch företaget är verksam i, där 19,2% (5 st) 
valde att inte besvara denna fråga.  
 
Svarsfrekvensen för innevarande studie är en felkälla som potentiellt skulle kunna påverka 
studiens resultat. Hur mycket det faktiskt påverkar är dock svårt att uttala sig om då 
svarsfrekvensen i detta fall inte går att fastställa. Om än det hade varit önskvärt med fler 
respondenter från företagets enkät anser vi att den beräknade svarsfrekvens vi kunnat få 
fram på 59,1% trots allt är en acceptabel nivå. Detta då en svarsfrekvens omkring 60% 
bedöms tillräcklig för att kunna generalisera resultatet till hela populationen (Moore, 2000).  
 
4.4 Databearbetning 
När man inom den kvantitativa forskningsprocessen kommer till bearbetning av data 
handlar det i stora drag om att informationen man fått in omvandlas till data som på något 
sätt kan mätas (Bryman & Bell, 2017, s. 167).  I denna studie måste vi därför se till att 
informationen kan kvantifieras. Enligt Bryman & Bell (2017, s. 167) är detta relativt enkelt 
när det handlar om information som exempelvis respondenternas ålder och utbildning, men 
vid andra variabler innebär kvantifieringen en kodning av informationen vilket betyder att 
man omvandlar den till siffror för att underlätta en kvantitativ analys.  
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Enkäten till denna studie skickades ut i form av ett Google formulär där datan från de 
stängda frågorna med siffror med skala 1–7 som svarsalternativ, som varit samma för både 
företag och befolkning, direkt blev kodade och sammanställda i stapeldiagram. Detta 
underlättade för att finna korrelationer med eventuella skillnader mellan gruppernas 
attityder. På dessa frågor har vi valt att göra ett Unpaired Two-Samples Wilcoxon test, även 
kallat Mann-Whitney test, mellan företagen och befolkningens respektive svar. Detta är ett 
oberoende och icke-parametriskt test som utifrån medianvärdena för de två gruppernas 
stickprov undersöker om det förekommer någon signifikant skillnad mellan dem. (STHDA, 
u.å) Uppvisas ett p-värde mindre än 0,05 kan man med statistisk säkerhet säga att det finns 
en signifikant skillnad mellan grupperna. Då vi fått relativt få respondenter inom 
urvalsgruppen av företag ville vi utföra ett så statistiskt säkert test som möjligt, med en låg 
felmarginal, vilket motiverar varför en signifikansnivå på 5% använts före en 
signifikansnivå på exempelvis 10%. Samma test har även utförts mellan grupperna av 
företag som i dagsläget använder AI i sin rekrytering kontra de som inte gör det för att se 
om det finns attitydskillnader även här som kan vara till hjälp i utformningen av 
rekommendationer för framtida implementationer av tekniken. Testen har genomförts i 
programmet Rstudio.  
 
Då antal respondenter från företagens enkät var mindre än 30 innebär det att vi inte kan anta 
normalfördelning. Att svaren är normalfördelade är ett starkt antagande som vi utifrån 
formen på de stapeldiagram vi fått fram genom Google form inte kan anta uppfylls. Ett icke-
parametriskt test är inte lika “starkt” som ett parametriskt test, som exempelvis ett two-
sample T-test, men det har mindre krävande antaganden och det behövs därför inte någon 
normalfördelning. Ett antagande som däremot krävs för detta test är att de undersökta 
individerna inte påverkar varandra. Det innebär att de svar som angivits inte ska påverkas 
av hur de andra individerna har svarat. (STHDA, u.å) I innevarande studie har enkäten 
distribuerats till olika individer från de två grupperna som de sedan enskilt har besvarat och 
vi kan därför anta att grupperna inte har påverkat varandra.  
 
Båda enkäterna innehåller även öppningsfrågor, såsom kön, ålder, bransch och antal 
anställda. Dessa har setts som bakgrundsdata och endast använts för att säkerställa ett 
representativt urval som har uppfyllt studiens avgränsningar och därmed bidragit till att 
studien kunnat generaliseras. De övriga öppna svarsalternativen i textform behövde först 
granskas så att varje enskild respondents svar kunde sammanställas tillsammans med de 
övrigas svar på frågan (Bryman & Bell, 2017, s. 214). Därefter undersökte vi frekvensen av 
hur ofta respondenterna använt vissa ord i sina svar, vilket vi sedan valde att presentera i så 
kallade ordmoln (Word Clouds) för varje urvalsgrupp. På detta sätt synliggörs de mest 
frekvent använda orden från svaren i ett större format, vilket skapar en tydlig bild av 
respondenternas generella attityder. Svaren från dessa frågor har även presenterats som citat 
för att förstärka argumentationen när datan från empirin har analyserats.!  
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5. Empiri   
Empirin i innevarande studie har som syfte att presentera den insamlade datan från de två 
enkäterna som genomförts för respektive grupp. Datan kommer att presenteras i olika 
former för att ge en lätt förståelig bild över materialet, vilket kommer att ske i form av text, 
grafer och tabeller. Empirin redovisar därigenom resultatet av informationsinsamlingen 
som sedan kommer att granskas djupare i analyskapitlet. 
________________________________________________________________________ 
 
5.1 Företagens enkät 
 
5.1.1 Bakgrundsdata 
Enligt argumenten som förts i tidigare kapitel strävar studien att kunna generalisera 
resultaten och därigenom säkerställa en representativ bild av Sveriges företag. För att uppnå 
detta har en spridning i bransch samt antal anställda varit önskvärt. Empirin utmynnade i en 
spridning där 15 olika branscher besvarat enkäten med en relativt jämn fördelning i antal 
företag inom respektive bransch. Antalet anställda inom de olika företagen har en mindre 
spridning, där 65% av företagen kan ses som stora företag med fler än 250 anställda. I de 
övriga kategorierna visar resultatet på 16% små företag och 19% medelstora företag. För att 
se till att respondenterna till största möjliga mån har något ansvar över personalfrågor/HR 
inkluderade även enkäten en fråga om detta. Även i mailet och i introduktionstexten har 
vikten av detta betonats, då viss kunskap inom hur företaget arbetar med dessa frågor är av 
värde för studien. På denna fråga svarade 85% att de arbetar med dessa frågor. 
 
Den sista bakgrundsfrågan hade i syfte att separera svaren från de företag som använder AI 
i sin rekryteringsprocess idag kontra de som inte gör det. Detta för att undersöka 
attitydskillnader samt få tillgång till kunskap från de företag som använder verktyget idag. 
Vi anser även att denna information potentiellt kan förstärka vår argumentation till praktiska 
rekommendationer om hur företag kan implementera AI inom rekrytering i framtiden. På 
frågan svarade 81% att de idag inte använder AI i sin rekryteringsprocess medan 19% 
istället svarade att de gör det.  
 
Datan för de respektive bakgrundsfrågorna finns sammanställda i Appendix 3 som diagram.  
 
5.1.2 Statistiskt jämförbar data 
Av de totala antalet frågor i de båda enkäterna är det, som tidigare nämnts, totalt 11 frågor 
som mäter samma attityder hos båda urvalsgrupperna. Den statistiskt jämförbara datan 
representerar dock enbart de 8 frågor där ett unpaired Two-Samples Wilcoxon test 
genomförts, som tidigare förklarats i kapitel 4.4 databearbetning. Dessa frågor är en 
förutsättning för att kunna analysera vilka eventuella attitydskillnader som finns mellan 
respektive grupp inom området. Det innebär att det empiriska materialet från befolkningens 
motsvarande frågor kommer att presenteras i punkt 5.2.2 och resultatet från det statistiska 
testet kommer sedan att presenteras i kapitel 5.3.2.  
 
Förutom en jämförelse av skillnader mellan de två grupperna har syftet med dessa frågor 
varit att undersöka i vilka specifika delar av rekryteringsprocessen företag uppfattar att AI 
skulle vara positivt/negativt för dem. Med andra ord härleds detta till studiens första 
frågeställning av vad Sveriges företag respektive befolkning har för generella attityder 
gentemot artificiell intelligens inom rekrytering, där fokus här ligger på företagens attityder. 
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Generellt sett har Sveriges företag en positiv attityd till att använda AI vid utformandet av 
urvalskriterier för att skapa en kravprofil. Detta härleds från att totalt 57,7% av 
respondenterna svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 19,2% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges företag en positiv attityd till att använda AI vid val av sökvägar. 
Detta härleds från att totalt 69,2% av respondenterna svarat högre än 4 på denna fråga 
gentemot 0% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges företag en positiv attityd till att använda AI för att skriva ihop 
en företags- och tjänstebeskrivning. Detta härleds från att totalt 46,1% av respondenterna 
svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 30,8% som svarat lägre än 4. 
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Generellt sett har Sveriges företag en positiv attityd till att använda AI vid granskning av 
CV:n. Detta härleds från att totalt 69,2% av respondenterna svarat högre än 4 på denna fråga 
gentemot 15,4% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges företag en positiv attityd till att använda AI vid genomförandet 
av bakgrundskontroller av kandidater. Detta härleds från att totalt 80,8% av respondenterna 
svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 7,6% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges företag en negativ attityd till att använda AI vid genomförandet 
av intervjuer. Detta härleds från att totalt 30,8% av respondenterna svarat högre än 4 på 
denna fråga gentemot 50% som svarat lägre än 4. 
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Generellt sett har Sveriges företag en negativ attityd till att använda AI för att besluta vem 
som ska anställas. Detta härleds från att totalt 24% av respondenterna svarat högre än 4 på 
denna fråga gentemot 53,9% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges företag en positiv attityd till att använda AI vid uppföljning av 
den anställdas prestationer och trivsel. Detta härleds från att totalt 46,1% av respondenterna 
svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 34,7% som svarat lägre än 4. 
 
5.1.3 Kategoriserad data - Öppna frågor 
Nedan presenteras de öppna svaren i ordmoln (Word clouds) vilka visualiserar företagens 
svar avseende fördelar och nackdelar med att använda AI inom rekrytering. De mest 
frekvent använda orden visas i ett större format.  

 
Fördelar Sveriges företag ser med AI inom rekrytering. 
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Nackdelar Sveriges företag ser med AI inom rekrytering. 
 
5.2 Befolkningens enkät 
 
5.2.1. Bakgrundsdata 
För att säkerställa ett representativt och generaliserbart urval även av Sveriges befolkning 
ställdes två bakgrundsfrågor vilka var kön och ålder. Enligt den argumentation som förts i 
metodkapitlet var målet att få en spridning mellan män och kvinnor så nära den svenska 
befolkningens fördelning av detta som möjligt, det vill säga 50% av vardera kön. Det 
empiriska materialet från enkäten visar att fördelningen resulterade i 49% män respektive 
51% kvinnor, vilket innebär att vi uppnått ett representativt urval av Sveriges befolkning 
inom denna kategori.  
 
Vidare var målet även att fånga en åldersfördelning som kunde representera hur 
verkligheten ser ut med en jämn fördelning inom varje åldersgrupp. Som tidigare nämnts 
önskade vi samla in svar från totalt 70 respondenter med en fördelning på 32,7% i åldrarna 
16–30 år, 33,8% i åldrarna 31–45 år samt 33,5% i åldrarna 46–60 år. Resultatet av empirin 
visar att vi nått totalt 63 respondenter med en fördelning på 41% i åldersgruppen 16–30 år, 
29% i åldersgruppen 31–45 år samt 30% i åldersgruppen 46–60 år. Om än vi fått in en något 
större andel i åldersgruppen 16–30 år, vilket av naturliga skäl kan härledas till att dessa är i 
vår egen åldersgrupp och därmed har varit lättare att nå, anser vi det vara ett godkänt resultat 
som ytterligare stärker ett representativt urval som kan generaliseras.  
 
Datan för de respektive bakgrundsfrågorna finns sammanställda i Appendix 4 som diagram.  
 
5.2.2. Statistiskt jämförbar data 
I likhet med den statistiskt jämförbara datan som presenterats i företagens empiriska 
material visualiseras nedan befolkningens motsvarighet. Dessa kommer tillsammans att 
utgöra underlaget för det statistiska test vars resultat och analys kommer att presenteras i 
kapitel 6.  Förutom en jämförelse av skillnader mellan de två grupperna har syftet med dessa 
frågor även varit att undersöka i vilka specifika delar av rekryteringsprocessen befolkningen 
uppfattar att AI skulle vara positivt/negativt för dem och hur villiga/öppna de är för 
användningen. Med andra ord härleds detta till studiens första frågeställning av vad Sveriges 
befolkning har för generella attityder gentemot artificiell intelligens inom rekrytering.   
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Generellt sett har Sveriges befolkning en positiv attityd till företags användning av AI vid 
utformning av urvalskriterier för att skapa en kravprofil. Detta härleds från att totalt 41% av 
respondenterna svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 17,4% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges befolkning en positiv attityd till företags användning av AI vid 
val av sökvägar för att hitta optimala kandidater. Detta härleds från att totalt 69,9% av 
respondenterna svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 6,3% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges befolkning en positiv attityd till företags användning av AI vid 
utformning av en företags- och tjänstebeskrivning. Detta härleds från att totalt 52,4% av 
respondenterna svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 20,7% som svarat lägre än 4. 
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Generellt sett har Sveriges befolkning en positiv attityd till företags användning av AI vid 
granskning av CV:n. Detta härleds från att totalt 47,6% av respondenterna svarat högre än 
4 på denna fråga gentemot 25,4% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges befolkning en positiv attityd till företags användning av AI vid 
genomförande av bakgrundskontroller av kandidater. Detta härleds från att totalt 60,3% av 
respondenterna svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 17,5% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges befolkning en negativ attityd till företags användning av AI vid 
genomförande av intervjuer. Detta härleds från att totalt 14,3% av respondenterna svarat 
högre än 4 på denna fråga gentemot 71,4% som svarat lägre än 4. 
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Generellt sett har Sveriges befolkning en negativ attityd till företags användning av AI vid 
beslut av vem som ska anställas. Detta härleds från att totalt 9,5% av respondenterna 
svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 77,8% som svarat lägre än 4. 
 

 
Generellt sett har Sveriges befolkning en negativ attityd till företags användning av AI vid 
beslut av vem som ska anställas. Detta härleds från att totalt 23,9% av respondenterna 
svarat högre än 4 på denna fråga gentemot 55,5% som svarat lägre än 4. 
 
5.2.3. Kategoriserad data - Öppna frågor 
Som tidigare nämnts har de öppna svaren sammanställts i så kallade ordmoln (Word 
clouds) för att visualisera vilka de mest frekvent använda orden från de öppna svaren varit.  

 
Fördelar Sveriges befolkning ser med AI inom rekrytering. 
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Nackdelar Sveriges befolkning ser med AI inom rekrytering.  
 
5.2.4 Övriga befolkningsspecifika frågor  
I enlighet med studiens enkätdesign handlar de övriga frågor som skiljer sig mellan de två 
enkäterna om information som är relevant till studiens syfte och dess teorier, men som inte 
kan jämföras på samma sätt mellan grupperna. Dessa frågor är centrala att ha med för att 
skapa djupare förståelse för hur AI kan användas och utvecklas inom rekryteringsprocessen, 
vilket är en del av studiens syfte.  
 

 
Den första frågan inom denna kategori undersöker befolkningens allmänna syn på företag 
som använder ny teknik. Syftet med denna fråga var att undersöka de generella attityderna 
till företag som använder innovativa tekniska lösningar. Det empiriska materialet visar att 
68,2% av respondenterna svarat 5–7 på denna fråga vilket påvisar att befolkningen överlag 
är positivt inställda till företag som använder ny teknik, såsom AI.  
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Den andra frågan berörde befolkningens inställning till att få göra en ansökan hos ett företag 
som på något sätt använder sig av AI i rekryteringsprocessen. Syftet med denna fråga var 
att undersöka hur attityderna kring företagens användning av AI ser ut och om detta är något 
som uppskattas eller ej bland den svenska befolkningen. Det empiriska materialet visar att 
majoriteten av respondenterna ser positivt på detta där 62% av de tillfrågade har svarat Ja 
på frågan.  
 
5.3 Statistiska skillnader mellan företag & befolkning 
För att kunna besvara den andra frågeställningen i denna studie “Finns det attitydskillnader 
mellan Sveriges företag och befolkning gentemot artificiell intelligens inom 
rekryteringsprocessens olika steg?” måste resultaten från enkäterna jämföras statistiskt. 
Detta har, som tidigare nämnts, gjorts genom ett Unpaired Two-Samples Wilcoxon test 
mellan grupperna och presenteras nedan. Då testet i denna studie utgår från en 5% 
signifikansnivå innebär det att ett p-värde mindre än 0,05 med statistisk säkerhet påvisar 
skillnader mellan grupperna, vilket i tabellen nedan tydliggjorts genom att dessa resultat 
markerats med röd text. Spridningen mellan företagen samt befolkningens medianvärde 
visualiseras i en boxplot i appendix 5. 
 

P-värde 
(5% Signifikansnivå) 

Fråga Median 
Befolkning 

Median 
Företag 

0,172103394   
  

Enligt din uppfattning: När företag utformar 
urvalskriterier för att skapa en kravprofil anser 
vårt företag att AI är… 

4 5 

0,770515707 Enligt din uppfattning: När företag ska välja 
sökvägar för att hitta optimala kandidater anser 
vårt företag att AI är… 

5 5 

0,338821656 Enligt din uppfattning: När företag ska skriva 
ihop en företags- och tjänstebeskrivning anser 
vårt företag att AI är… 

5 4 

0,069035273 Enligt din uppfattning: När företag ska granska 
CV:n anser vårt företag att AI är… 

4 5 
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0,132621748 Enligt din uppfattning: När företag ska 
genomföra bakgrundskontroller av kandidater 
anser vårt företag att AI är… 

5 5 

0,009026750 Enligt din uppfattning: När företag ska 
genomföra intervjuer anser vårt företag att AI 
är… 

2 3 

0,009424259 Enligt din uppfattning: När företag ska ta beslut 
om vem som ska anställas anser vårt företag att 
AI är… 

2 3 

0,008014084 Enligt din uppfattning: När företag ska följa 
upp den anställdas prestationer och trivsel i sin 
nya roll anser vårt företag att AI är… 

3 4 

Tabell 3. Statistiska skillnader mellan Sveriges företag och befolkning  
 
5.4 Företag med AI vs Företag utan AI  
 
5.4.1 Övriga företagsspecifika frågor  
Företagens enkät är uppdelad beroende på om företagen använder AI inom rekrytering idag 
eller inte. Detta kommer att ligga till grund för vidare rekommendationer och presenterar 
ett resultat som kan påvisa skillnader i företagens attityder som är viktiga att analysera. 
Denna empiri besvarar också den första frågeställningen angående företagens generella 
attityder, men bidrar med ett bredare perspektiv. Sammanlagt registrerades svar från 26 
företag, varav 5 av dessa använder AI inom sin rekryteringsprocess idag.  
 
Mellan de två enkäterna har två frågor skiljt sig åt och två frågor varit desamma. De öppna 
frågorna om fördelar respektive nackdelar har även varit lika och presenteras som tidigare 
med hjälp av ordmoln för de båda grupperna. På frågan om företag anser att AI är 
användbart har 100% av företagen som använder AI idag svarat Ja. Av företagen som inte 
använder AI har istället 43% svarat Ja, 52% Vet ej och 5% har svarat Nej. Den andra frågan 
som var densamma för båda företagsenkäterna var om företaget anser att det personliga 
mötet är viktigt vid en rekrytering. Här var företagen eniga där samtliga (100%) svarat Ja. 
(Se Appendix 3 för diagram).  
 
Nedan presenteras de två frågorna som skiljer sig mellan företagens enkäter i form av 
diagram. Därefter följer respektive grupps ordmoln.  
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Företag som använder AI i sin rekryteringsprocess idag: 
 

 
Av de 5 företag som använder AI inom rekryteringen idag har 100% svarat att de 
använder verktyget för att genomföra intervjuer. 60% av företagen använder AI vid val av 
sökvägar, 40% använder AI vid CV-granskning samt förarbete och 20% använder 
verktyget vid uppföljning.  
 

 
Av de 5 företag som använder AI inom rekryteringen idag har 60% av företagen svarat att 
verktyget är enkelt att använda gentemot 40% som svarat nej på frågan.  
 
 

 
Fördelar med AI inom rekrytering enligt företag som använder AI inom rekrytering idag.  
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Nackdelar med AI inom rekrytering enligt företag som använder AI inom rekrytering idag.  
 
Företag som INTE använder AI i sin rekryteringsprocess idag: 
 

 
Av de 21 företag som INTE använder AI inom rekryteringsprocessen idag har 14% svarat 
att de kommer att implementera verktyget i framtiden och 14% har svarat att de inte 
kommer att göra det. Vidare kan man utläsa att 72% har svarat att de inte vet om de 
kommer att implementera AI inom rekryteringsprocessen i framtiden. 
 

 
Av de 21 företag som INTE använder AI inom rekryteringen idag har 67% svarat att de 
skulle kunna tänka sig att implementera AI i framtiden, 28% har svarat Vet ej och 5% har 
svarat Nej på frågan. 
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Fördelar med AI inom rekrytering enligt företag som INTE använder AI idag 
 

 
Nackdelar med AI inom rekrytering enligt företag som INTE använder AI idag.  
 
5.4.2 Statistiska skillnader – Företag med AI vs Företag utan AI  
För att statistiskt säkerställa eventuella skillnader mellan företag som idag använder AI 
inom rekrytering och de som inte gör det har samma statistiska test som tidigare använts. 
Även här har en signifikansnivå på 5% antagits. I de åtta stegen av rekryteringsprocessen 
var det endast i det sjätte steget, genomförande av intervjuer, som det med statistisk säkerhet 
kunde påvisas skillnader i attityder mellan de två grupperna. Här anser företag som använder 
AI i sin rekryteringsprocess idag att detta är positivt vilket gentemot företag som inte 
använder AI idag påvisar starka skillnader med ett p-värde på 0,0008677... 
 

P-värde 
(5% Signifikansnivå) 

Fråga Nummer på 
fråga 

Median 
Företag med 
AI 

Median 
Företag utan 
AI 

0,000867732172177177 Enligt din uppfattning: När 
företag ska genomföra 
intervjuer anser vårt företag 
att AI är… 

6 6 3 

Tabell 4. Statistiska skillnader mellan företag som använder AI inom rekrytering idag 
gentemot företag som inte använder verktyget 
 
!  
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6. Analys 
I detta kapitel kommer den empiriska datan att analyseras djupare. Detta kommer att ske 
genom kopplingar till den teoretiska referensramen samt tidigare forskning för att 
säkerställa analysens trovärdighet och relevans. Kapitlets uppbyggnad kommer att följa 
empirikapitlets motsvarighet för att skapa en lättförståelig struktur. Utgångspunkterna 
ligger i studiens frågeställningar där de besvaras i ordning. Avslutningsvis följer en 
fördjupning i företagens attityder beroende på om de i dagsläget använder AI inom 
rekryteringen eller inte, vilket bidrar till ett bredare perspektiv på den första 
frågeställningen.  
________________________________________________________________________ 
 
 
Frågeställning 1: Vad har Sveriges företag respektive befolkning för generella attityder 
gentemot artificiell intelligens inom rekrytering? 
 
För att besvara denna fråga kommer datan som presenterats i empirin att analyseras 
nedan separat för respektive grupp där kopplingar till tidigare studier kommer att 
redogöras. För att förstärka analysens argument kommer citat från de öppna 
svarsalternativen i respektive enkät att användas. 

 
6.1 Företagens generella attityder  
Utifrån det empiriska materialet har företagen generellt uppvisat en positiv attityd till 
användning av AI inom rekrytering. Detta härleds från att majoriteten av svaren i de olika 
stegen i rekryteringsprocessen uppvisat en positiv trend. I det första steget har företagen en 
positiv attityd, men det är först i det andra steget som handlar om att finna sökvägar som 
denna står i klar majoritet där 69% uppger en positiv attityd och endast 4% en negativ. Citat 
som kan härledas till detta är exempelvis att AI kan vara till “hjälp av de administrativa 
delarna” och “I en selekteringsfas ser jag nytta i detta”. Detta kan kopplas till att företagen 
inte anser att de mjuka värdena har betydelse i detta steg av processen. Som en av 
respondenterna svarade: “Eftersom vi rekryterar efter förtjänst och skicklighet så skulle AI 
kunna vara användbart i början av processen då urvalet ska vara mer mekaniskt…” 
Liknande kommentarer har även nämnt att användningen av AI i de inledande stegen av 
rekryteringsprocessen kan vara tidsbesparande och även eventuellt ekonomiskt smart.   
 
Denna klart positiva attityd återfinns även i steg fyra samt i steg fem av 
rekryteringsprocessen, där granskning av CV och bakgrundskontroller med hjälp av AI 
anses fördelaktigt för företagen. Dessa två steg kan kopplas till tekniska bitar av processen 
där de mjuka värdena inte står i fokus. Citat från respondenterna angående fördelar som kan 
härledas till dessa steg är bland annat “Det kan spara tid och kostnader i de delar där den 
mänskliga faktorn inte är så viktig.” samt “Kan vara en hjälp med bakgrundskontroller, 
stöd vid utformning av kravprofilen för att få en objektivitet.”. Genom detta kan det antas 
att företagens positiva attityd till att använda AI i dessa steg främst kommer från att tekniken 
kan göra en bedömning i steg som inte kräver mänsklig intuition.  
 
Något som dock bör lyftas här är den etiska aspekten. Som tidigare nämnts är algoritmerna 
inom AI programmerade av människor vilket kan påverka faktorer inom dessa steg. I en 
liknande studie skriven av Dennis (2018) ligger fokus på utmaningarna och fördelarna med 
att använda AI vid rekryteringsprocessen av studenter till universitet. Artikeln diskuterar de 
etiska riskerna med att använda verktyget och menar att vid rekrytering av, i detta fall 
studenter, kan AI användas för att begränsa eller kontrollera antalet studenter från en 
specifik stat, region, eller land. Hon menar att grunden till detta inte behöver vara personens 
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akademiska förmåga, utan andra överväganden såsom etnicitet eller förmåga att betala 
terminsavgifter. På samma sätt kan vissa faktorer i exempelvis ett CV höja eller sänka 
rankningen av personen som söker jobbet. Detta är en del av hela idén med att använda AI 
inom rekrytering, men faktorer som ej bör vara avgörande för en människas rankning kan 
fortfarande oavsiktligt avgöra hur högt rankad personen blir, precis som i fallet av Amazon 
som tidigare diskuterats. I de öppna svarsalternativen i enkäten för innevarande studie var 
även det mest frekvent använda ordet avseende fördelar med AI att detta är just fördomsfritt. 
Med grund i tidigare forskning, såsom Dennis (2018) samt de resonemang som tidigare 
förts, kan det dock ifrågasättas om AI verkligen är fördomsfritt.  
 
Även om företagens generella uppfattningen av AI inom rekrytering är positiv, visas en 
negativ attityd i steg sex och sju. I steg sex är frågan huruvida AI är positivt eller negativt 
att använda vid intervjuer. Ur företagens synvinkel kan detta härledas till vikten av det 
personliga mötet där samtliga företag svarat att de anser att detta är viktigt. Något som 
stödjer detta resonemang är svar från den öppna frågan i enkäten angående nackdelar med 
AI inom rekrytering där flertalet poängterat att det personliga mötet uteblir. Exempelvis 
svarade respondenterna “Det personliga mötet vid en intervju, kan lätt bli stelbent”, “I de 
delar där vi vill ha en personlig kontakt ffa. intervjuer…”  och ”Alltid bra med personliga 
möten”. Detta kan även härledas till studiens teoretiska referensram där vikten av att anställa 
rätt, mjuka värden och etik är grundpelare. Som nämnts i teorin angående AI är tekniken 
idag inte nog utvecklad för att kunna fånga upp kognitiva beteenden och tankar hos 
människor (Holdren & Smith, 2016, s. 7; Chenik, 2018, s. 1). Oavsett om företagen som 
medverkat i innevarande studie är medvetna om detta eller ej, verkar det vara något som 
ligger till grund till varför de anser att AI inte ska användas inom dessa delar av 
rekryteringsprocessen.  
 
Även steg sju, beslut om vem som ska anställas, kan kopplas till vikten att anställa rätt, 
mjuka värden och etik. Som ett av svaren i de öppna frågorna om nackdelar med AI inom 
rekrytering: “...jag tror inte på enbart Ai-rekrytering utan i slutskedet måste en "vanlig 
hjärna" bedöma den sökande”. Andra respondenter stödjer även detta antagande då de anser 
att det personliga mötet med den sökande är viktigt och att det är farligt att förlita sig alltför 
mycket på tekniken. En respondent svarade “Farligt att förlita sig för mycket på AI. Kan 
missa viktiga delar hos personer med t.ex. utstickande personlighet etc. Viktigt med 
personkemi vid anställning och att man har det där lilla extra. Svårt för AI att känna av 
det.” 
 
6.2 Befolkningens generella attityder 
Utifrån empirin kan det konstateras att även befolkningen generellt har uppvisat positiva 
attityder till användning av AI i en majoritet av rekryteringsprocessens steg. Av dessa är det 
framförallt i det andra steget, gällande val av sökvägar för att hitta optimala kandidater, som 
respondenternas svar sticker ut med en väldigt tydlig positiv attityd där 69,9% svarat över 
4. Detta kan, precis som med resultaten från företagens attityder, härledas till att det tillhör 
en del i processen där fokus är mer på det “tekniska” och att det därför inte krävs någon 
mänsklig interaktion mellan kandidat och rekryterare. I många av de öppna frågorna har 
respondenterna tryckt på att fördelen med AI inom rekrytering är att det ger en snabbare 
process där “snabbare”, “snabbt” och “tid” är de mest frekvent använda orden. Detta 
förstärks med citat från de öppna svarsalternativen: “... I dagsläget tar det ofta lång tid från 
det att man söker jobb till att man får ett definitivt svar från företaget. Detta skulle kunna 
gå snabbare om människorna bakom fick fokusera på de delar av rekryteringen där den 
mänskliga faktorn behövs.” samt “Absolut, själva processen går väldigt snabbt. Det går 
snabbt att analysera stora mängder och man kan snabbt sortera bort ett större urval. Du 
sparar mycket tid.”  
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I de tre sista stegen, vilka är intervjuer, beslut om vem som ska anställas, samt uppföljning 
av prestation och trivsel, har befolkningen istället uppvisat negativa attityder. I motsats till 
de första fem stegen är det i denna del av processen mer sannolikt att en mänsklig interaktion 
behövs. Framförallt i det sjätte steget som handlar om intervjuer. Enligt det resonemang 
som tidigare förts i studiens teoretiska referensram poängterar Lindelöw Danielsson (2003, 
s. 155) vikten av detta och belyser att det personliga mötet som uppstår i samband med 
intervjuer är centralt där de olika intryck man förmedlar i dessa situationer är viktiga att 
tänka på. Som tidigare nämnts är det svårt för de algoritmer som finns i tekniken att fånga 
dessa mjuka värden (Holdren & Smith; Chenik; Bostrom & Yudkowsky), vilket ytterligare 
stärker varför 71,4% av de tillfrågade i befolkningen uppvisat negativa attityder här. I frågan 
“jag anser att det personliga mötet är viktigt vid en rekrytering” har 97% av de tillfrågade 
svarat Ja och 3% vet ej vilket påvisar att de mjuka värdena enligt befolkningen har stor 
betydelse vid en rekrytering. Tittar man på de mest frekvent använda orden i de öppna 
frågorna angående nackdelar med AI inom rekrytering är det även just “personlighet”, 
“svårt” och “opersonligt” som sticker ut. Detta kan likställas med resonemang från en studie 
av Wilson & Daugherty (2018, s. 5) där man menar att det som kommer naturligt för 
människor såsom exempelvis skämt och humor, är svårt för maskiner och det som istället 
är enkelt för maskiner, som att analysera en stor mängd data, är nästintill omöjligt för 
människor. 
 
Resultatet från detta stöds som tidigare nämnts även av Dennis (2018) antagande i att mjuka 
värden och etik är svåra områden när det kommer till artificiell intelligens. Dennis (2018) 
menar att datorer utmärker sig vid kunskapsackumulering, beräkning och 
mönsterigenkänning och kan därför inte ersätta mänskliga administratörer.  
 
Citat från respondenter angående nackdelar med AI som kan härledas till intervjuer återfinns 
frekvent i de öppna svarsalternativen. Bland annat: “Blir opersonligt och otydligt då en 
dator bedömer ens ansiktsuttryck, personlighet och vem man är. Blir lite fel då, Intervjuer 
ska alltid vara personliga anser jag. Administrativa saker kan AI göra”, “…Speciellt vid 
intervjuer känner jag att jag skulle må dåligt av att algoritmer styr och jag tror inte det 
skulle vara till någon fördel för mig som person.”, “Jag tror inte AI kan vara den där 
”människokännaren” och kan avgöra om människan kommer passa för jobbet i helhet och 
på företaget”. och “… Tror också att den mänskliga kontakten vid intervju osv är otroligt 
viktigt för att läsa av både sociala delar men också beteende. Tror att företag kan förlora 
många bra kandidater!” 
 
Med stöd i ovanstående resonemang kan det konstateras att befolkningen generellt är 
positiva till användningen av AI i de första stegen av rekryteringsprocessen, men i de senare 
stegen där mjuka värden blir centrala, påvisas negativa attityder. Citat som ytterligare 
bekräftar detta är exempelvis: “Min uppfattning är att AI måste kombineras med personliga 
möten med företrädare för företaget. Däremot förstår jag att AI är värdefullt i en första 
urvalsprocess inför intervjuer och ev. praktiska tester.” samt “AI kan säkert fungera bra i 
vissa delar av rekryteringen men det ska inte vara det enda företag utgår ifrån.” I likhet 
med detta återfinns stöd i Wilson & Daugherty (2018, s. 4) studie där författarna trycker på 
att företag får ut mest när människor och AI arbetar tillsammans, då de på så sätt kan 
komplettera varandras styrkor. Även Jarrahi (2018) belyser detta och menar att AI-system 
ska utformas för att öka, inte ersätta, mänskliga bidrag. 
 
I frågan ”Min allmänna syn på företag som använder ny teknik, så som AI är...” visar det 
empiriska materialet att 68,2% av respondenterna svarat 5–7 på frågan vilket påvisar att 
befolkningen överlag är positivt inställda till företag som använder ny teknik, såsom AI.  
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Detta kan kopplas till employer branding där det enligt dessa attityder generellt kan antas 
stärka företagets varumärke när de använder ny teknik. Även frågan som undersökte 
huruvida befolkningen ansåg att det skulle vara kul att göra en ansökan hos ett företag som 
på något sätt använder sig av AI i rekryteringsprocessen, uppgav en majoritet att detta skulle 
vara positivt. Befolkningens uppfattningar påverkar med andra ord huruvida man väljer att 
söka sig till dessa företag eller ej, vilket får stöd i studier av bland andra Ryan et al. (2000) 
och Anderson et al. (2004) där man poängterar att de sökandes uppfattningar är centrala och 
styr hur dem väljer att acceptera och rekommendera jobbet till andra, samt huruvida de 
väljer att avstå från rekryteringsprocessen eller ej.  
 
Befolkningens generella attityder mot företag som använder innovativa tekniska lösningar 
är med andra ord positiva, men det återfinns trots allt individuella svar från de öppna 
frågorna där detta motsäges. Exempel citat: “Skulle inte känna förtroende för en 
arbetsgivare som förlitar sig uteslutande på AI vid rekrytering. Skulle kännas som ett lotteri 
för mig. Särskilt inom yrken där social kompetens och personlighet är viktigt.” En viktig 
del i detta blir att företagen säkerställer att de sökande får all den information de behöver 
angående hur artificiell intelligens används i rekryteringsprocessen, så att de därmed kan 
fatta välgrundade beslut i sin ansökan samtidigt som företagen kan stärka sitt varumärke 
enligt employer branding. Citat: “… Jag tror dock det finns en okunskap kring detta allmänt 
i samhället och man kanske tycker att det känns lite läskigt. Men det kommer som sagt ta 
över och vara nästa "IT" så jag är öppen för detta och tycker att det är riktigt coolt”. Detta 
kan även härledas till diffusion of innovation theory där företagen som använder AI i sin 
rekryteringsprocess idag kan ses som innovatörer alternativt tidiga adoptörer som vill vara 
med och leda förändringen då de ser detta som nödvändigt. Majoriteten av befolkningen 
kan i sin tur placeras i gruppen tidig majoritet där man är villig att acceptera innovationen 
efter att ha hört om dess framgång. Genom att företag sprider kunskap om hur AI används 
i rekryteringsprocessen påverkar detta hur attityderna till tekniken formas.  
  
6.3 Gruppernas generella attityder  
Sammanfattningsvis kan det utifrån ovanstående resonemang konstateras att såväl Sveriges 
företag som befolkning generellt sett har en positiv attityd till användningen av AI inom 
rekryteringsprocessen.  
 
6.3.1 AI & människan i samspel 
Gemensamt för de båda grupperna kan det tydligt utläsas att de har en generellt positiv 
attityd till användningen av AI inom rekryteringsprocessen. Trots detta anser företag såväl 
som befolkning att AI inte uteslutande kan användas genom hela rekryteringsprocessen. 
Båda grupperna är eniga om att tekniken är negativ att använda vid intervjuer samt vid 
beslut av vem som ska anställas. Resultaten i en studie av Gupta, Fernandes & Jain (2018) 
bidrar till denna argumentation. Studien undersöker hur AI skulle kunna implementeras i 
Indiens största rekryteringsföretag, och resulterar i vilka behov i rekryteringsprocessen AI 
skulle kunna komplettera. Slutsatsen är att AI skulle hjälpa företaget att rekrytera snabbare, 
optimera kostnader för rekrytering, öka kvaliteten av och för de anställda, öka transparensen 
inom rekrytering och utveckla arbetet inom HR/rekrytering. Det poängteras även att AI är 
ett komplement till människan för att förstärka mänskliga styrkor vilket i sin tur leder till 
ökade ekonomiska vinster och mer tillfredsställande arbete. Slutligen lyfter man att tiden 
för att starta implementationen är nu, precis som vi nämnt i innevarande studie vid ett flertal 
tillfällen.  
 
Attityderna till att AI inte uteslutande bör användas inom rekryteringsprocessen får, som 
tidigare analyserats, stöd från ytterligare forskning (Wilson & Daugherty, 2018; Jarrahi, 
2018). Detta kan även härledas till en studie av Wang, et al. (2016, s. 5) där AI inom 
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sjukvården visar att en kombination av mänsklig intuition och AI har hjälpt säkerställandet 
av mer precisa diagnoser. Citat från båda grupperna i innevarande studie stödjer dessa 
resonemang: “...AI skulle kunna vara användbart i början av processen då urvalet ska vara 
mer mekaniskt medan när vi ska bedöma egenskaper är det mer fördelaktigt med 
personmöte.” samt “Om man helt tar bort den mänskliga funktionen så försvinner en viktig 
funktion i analysdelen. Vi har ju ett så kallat 6:e sinne. Den mänskliga funktionen ska vara 
den som tar sista beslutet även om AI kanske kan användas i vissa delar.”.  
 
6.3.2 Mjuka värden & Etik 
Resultaten från de båda grupperna har även gemensamt att det etiska perspektivet med AI 
inom rekrytering är en utmaning. Här är det framförallt i steget med intervjuer attityderna 
blir påtagliga, där man trycker på att de mjuka värdena och personkemin är något AI inte 
kan hantera. Det mest frekvent använda ordet hos båda grupperna var att AI är opersonligt 
vilket talar för svårigheten med att använda tekniska lösningar i steg där mänsklig 
interaktion står i fokus.  
 
Det etiska perspektivet diskuteras, som tidigare nämnts, även inom självkörande bilar 
(Hengstler, et al., 2016, s.105) där man i en studie av Coeckelbergh (2016, s. 748) bland 
annat belyser det ansvarsproblem som uppstår i dessa situationer. Man lovar genom 
självkörande bilar mer säkerhet och mindre trafik på vägarna, men lyfter det etiska 
problemen i vem som har ansvar vid exempelvis en trafikolycka. Resultaten från vår studie 
kan kopplas till detta resonemang där majoriteten av företagen menar att de främsta 
fördelarna med AI inom rekrytering är att det är fördomsfritt och objektivt, men enligt vad 
som tidigare lyfts fram i bland annat den teoretiska referensramen kan detta ifrågasättas då 
det fortfarande finns en risk i att mänskliga fördomar programmeras in i algoritmerna. En 
av respondenterna från befolkningens enkät har svarat “Känns som att riskerna för 
missförstånd och fördomar är stora eftersom det är vi människor som skapat detta”. Även 
från företagens enkät poängteras detta: “Farligt att förlita sig för mycket på AI. Kan missa 
viktiga delar hos personer med t.ex. utstickande personlighet etc. Viktigt med personkemi 
vid anställning och att man har det där lilla extra. Svårt för AI att känna av det.” samt “Om 
man inte ser upp med vilka algoritmer och biases man kan lära AI, så kan det få förödande 
effekter.” Detta tyder på att det trots allt finns en medvetenhet bland de båda grupperna, 
men att attityderna är delade då “fördomsfritt” och “rättvist” lyfts fram som de främsta 
fördelarna samtidigt som en del av respondenterna anser att detta också är den största 
utmaningen. En slutsats av detta är att det finns en bristande kunskap inom ämnet där 
vetskapen hos de båda grupperna idag inte är tillräckligt utspridd. !  
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Frågeställning 2: Finns det attitydskillnader mellan Sveriges företag och befolkning 
gentemot artificiell intelligens inom rekryteringsprocessens olika steg? 
 
För att besvara denna fråga kommer datan från det statistiska test som presenterats i 
empirin att analyseras nedan där tolkningar kommer att göras med stöd av teorier samt 
tidigare forskning. Även i denna del kommer citat från de öppna svarsalternativen att 
användas för att förstärka analysens argument.  

 
6.4 Statistiska skillnader mellan grupperna 
 

P-värde 
(5% Signifikansnivå) 

Fråga Median 
Befolknin
g 

Median 
Företag 

Tolkning 

0,009026750 Enligt din uppfattning: 
När företag ska 
genomföra intervjuer 
anser vårt företag att 
AI är… 

2 3 Det finns en signifikant 
skillnad mellan 
gruppernas medianvärde 
på  5% nivå 

0,009424259 Enligt din uppfattning: 
När företag ska ta 
beslut om vem som 
ska anställas anser 
vårt företag att AI 
är… 

2 3 Det finns en signifikant 
skillnad mellan 
gruppernas medianvärde 
på  5% nivå 

0,008014084 Enligt din uppfattning: 
När företag ska följa 
upp den anställdas 
prestationer och 
trivsel i sin nya roll 
anser vårt företag att 
AI är… 

3 4 Det finns en signifikant 
skillnad mellan 
gruppernas medianvärde 
på  5% nivå 
 

Tabell 5. Statistiska skillnader mellan grupperna 
 
I de första fem stegen i rekryteringsprocessen kan man med statistisk säkerhet säga att det 
inte finns någon signifikant skillnad mellan Sveriges företag och befolkningens attityder på 
5% signifikansnivå. Med stöd i ovan tabell kan man däremot med statistisk säkerhet 
konstatera att det finns en signifikant attitydskillnad mellan grupperna i de tre sista stegen 
av rekryteringsprocessen. Trots detta kan man utifrån empirin utläsa att både befolkningen 
och företagen uppvisat negativa attityder i steg sex och sju. Detta kan härledas till att, om 
än de båda har en negativ attityd, är det graden av hur negativ grupperna är i dessa steg som 
skiljer sig. Förklaringen till den statistiska skillnaden mellan gruppernas attityder kan 
härledas till tre områden inom denna analys: technology acceptance model, diffusion of 
innovation theory samt kunskapsbrist. 
 
Enligt technology acceptance model avgörs attityder till en teknisk lösning av uppfattad 
användbarhet samt upplevd användarvänlighet, vilket i sin tur påverkas av externa variabler. 
(Davis, 1989, s. 319–320) 
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Från företagens synvinkel kan externa variabler exempelvis handla om storlek på företaget, 
geografisk placering, viljan att följa med i den tekniska utvecklingen, etc. Befolkningen, å 
andra sidan, har större spridning på externa faktorer där det kan handla om individuella 
aspekter, såsom ålder, kön, etnicitet, uppväxt, etc (Venkatesh & Davis, 2000, s. 187). I steg 
åtta, uppföljning av prestationer, har företag och befolkning en statistisk skillnad i attityder, 
något som också följer resultaten från gruppernas generella attityder. Här var företagen 
positiva till användningen av AI medan befolkningen var negativa. Detta kan härledas till 
just de externa variablerna i technology acceptance model där respondenternas individuella 
bakgrund och tidigare erfarenheter om hur uppföljning har gått till kan påverka tolkningen 
av denna fråga. Då detta kan ske både via exempelvis formulär/enkäter eller som ett 
personligt samtal kan det bli större skillnader i hur individer värdesätter detta steg, vilket 
därmed kan förklara attitydernas olikhet mellan grupperna.  
 
De externa variablerna påverkar sedan den uppfattade användbarheten samt den upplevda 
användarvänligheten, vilket i sin tur påverkar vilka attityder som formas (Davis, 1989, s. 
319–320). Ur ett företags synvinkel kan användbarheten anses vara högre jämfört med 
befolkningen, då valet att implementera AI har sin grund i att det ska vara just användbart. 
Tidigare forskning visar även på fördelar såsom kostnads- och tidsbesparingar (Gupta, 
Fernandes & Jain, 2018) vilket är ännu ett skäl till varför AI inom rekrytering är användbart 
från företagens perspektiv. I innevarande studie ställdes en fråga på just detta där totalt 
53,9% av företagen ansåg att AI är användbart, medan 42,3% svarade Vet ej och 3,8% 
svarade Nej. Detta visar på en positiv attityd men också en kunskapsbrist inom ämnet vilket 
till stor del kan härledas till att många av de tillfrågade företagen inte använder AI i sin 
rekryteringsprocess idag och därför inte vet om det är användbart eller ej. Det kan även 
härledas till externa faktorer i technology acceptance model som påverkar huruvida 
respondenterna anser AI som användbart. Företag som använder AI i dagsläget fick även en 
fråga om huruvida de anser att AI är enkelt att använda, eftersom de kan ge ett faktabaserat 
svar. Utifrån svaren, där 60% svarade Ja och 40% Nej, kan det utläsas att attityderna skiljer 
sig åt vilket även det kan härledas till externa faktorer inom technology acceptance model.  
 
När det kommer till befolkningens uppfattade användbarhet samt upplevd 
användarvänlighet är det utifrån studiens resultat svårt att analysera detta då inga specifika 
frågor som berör dessa områden har ställts. Därför kan endast antaganden från 
befolkningens generella attityder samt öppna svarsalternativ analyseras för att finna 
samband med technology acceptance model. Något som framkommer frekvent och som kan 
påvisa attityder kring just användbarhet, är ord såsom “snabbare återkoppling”, 
“fördomsfritt” och “snabb ansökningsprocess”. Detta påvisar att befolkningen anser att 
verktyget skulle kunna vara användbart, även om det också lyfts fram att det i steg som 
intervjuer anses vara skrämmande där man ser motvilligt på användningen av AI. Ett citat 
från en av respondenterna säger “Jag hade nog tyckt att det hade känts konstigt att 
exempelvis bli intervjuad via AI. Ingen vill väl sitta och prata till en skärm eller med en 
robot i en sån situation.” Den uppfattade användbarheten med AI inom rekrytering kan 
således ifrågasättas då det enligt befolkningen har både för- och nackdelar.  
 
När det kommer till upplevd användarvänlighet påverkar detta istället befolkning direkt, då 
de kommer att utsättas och därmed använda verktyget när ansökningsprocesser genomförs. 
Detta gör att verktyget måste vara enkelt att använda och externa faktorer såsom datorvana, 
teknisk kunnighet och ålder kan därför ha betydelse. Respondenterna i denna studie 
uppmärksammade även detta och svar enligt dessa citat registrerades: “... sedan kan 
tekniken också fungera problematiskt, vilket skulle kunna vara till nackdel för mig.”, 
“Maskinen kan strula” samt “Kan vara svårt att veta hur jag ska använda mig av tekniken 
för att på bästa sätt dra fördelar av den.”  
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Att båda grupperna generellt uppvisat negativa attityder i steg sex och sju, trots en statistisk 
säkerställd skillnad, kan således kopplas till technology acceptance model. Trots företagens 
negativa attityd, är de jämfört med befolkningen mer positivt inställda till användningen av 
AI vid intervjuer och vid beslut av vem som ska anställas då detta ger dem mer nytta. Detta 
kommer, med stöd i ovan nämnda resonemang, från att de ser en högre grad av 
användbarhet. Vid upplevd användarvänlighet påverkas istället båda gruppernas attityder i 
högre utsträckning. Sammantaget kan det därför konstateras att företagen har större 
incitament för att implementera innovativa tekniska lösningar, både för att förenkla 
rekryteringsprocessen för sig själva men också för att följa med i utvecklingen och på så vis 
vara konkurrenskraftiga.  
 
Avseende kunskapsbristen om AI inom rekrytering visar resultat från Robinsons forskning 
(2018, s. 157), där man som tidigare nämnts undersöker ett liknande område, att 
personalansvariga idag anpassar sig efter implementationen av AI och att attityderna därför 
formas efter hur utbrett AI används. Hon menar att dessa attityder kan påverkas nu när 
implementationen av AI är i startgropen vilket ger företagen ett unikt läge. En positiv 
inställning till fenomenet kan med andra ord påverka hur smidigt implementationen går och 
därigenom hur attityderna formas för hela företaget. I innevarande studie är detta av hög 
relevans då resultatet visar på attitydskillnader mellan Sveriges företag och befolkning inom 
vissa delar av rekryteringsprocessen. Skillnaderna skulle kunna härledas till att 
informationen som befolkningen nås av påverkas av hur utspridd användningen av AI inom 
rekrytering idag är hos företaget. Om det exempelvis skulle bli vedertaget i framtiden att 
företag använder AI vid intervjuer skulle detta därför kunna påverka befolkningens attityder 
i en positiv riktning, då anpassningen till det rådande läget formar attityden. För företagens 
del kan detta kopplas till att ansvariga över företaget måste ta ståndpunkt i hur de ska se på 
ny teknisk utveckling, såsom AI.  
 
Detta kan vidare kopplas till diffusion of innovation theory där personen eller personerna 
som sitter på bestämmanderätt påverkar hur företaget ska se på dessa lösningar, vilket i 
förlängningen formar både företagets såväl som befolkningen attityder till detta. Om en högt 
uppsatt person på ett företag exempelvis är en innovatör och bestämmer att AI ska 
implementeras, sänder detta signaler till andra personer inom företaget att detta är en positiv 
implementation. På så vis kan även attityder hos personer som inte anses vara innovatörer 
ändras om de anser att de får tillräckligt med information och motivation till 
implementeringen. Detta handlar således mycket om hur den nya innovationen, AI i detta 
fall, kommuniceras. Därigenom blir intern såväl som extern kommunikation huruvida 
företaget ska använda AI inom rekryteringsprocessen en avgörande del för framtida 
attityder, både för företag och befolkning.  
 
6.5 Företag med AI vs Företag utan AI  
För att se eventuella skillnader i attityder kring de som har kunskap inom att använda AI i 
rekryteringsprocessen kontra de som inte har det delades enkäten som bekant upp i två delar. 
Datan från detta har redovisats i empirin och visar på likheter såväl som skillnader mellan 
frågorna till de respektive grupperna. Då användningen av AI inom rekrytering är ett relativt 
nytt fenomen innebär det att forskningen inom området är begränsad. Detta styrks med vår 
studie där endast 5 av 26 respondenter från företagens sida, vilket motsvarar 19%, svarat att 
de använder AI inom rekrytering idag. Trots att detta står i minoritet bidrar det med relevant 
kunskap som ger en fördjupning i företagens attityder och kommer, som tidigare nämnts, 
därför att vara ett tillägg för att besvara den första frågeställningen. Utöver detta hjälper 
denna nyansering även till vid framställningen av praktiska rekommendationer, då företag 
med AI i sin rekrytering kan bidra med djupare insikter i dagens användning.  



!

! 63!

 
De företag som i dagsläget inte använder AI i sin rekryteringsprocess har fått två frågor som 
berör om de kommer att använda AI i framtidens rekrytering samt om det är något de kan 
tänka sig att implementera. Här svarar 72% att de inte vet om implementation kommer att 
ske, vilket visar på okunskap, antingen vad det gäller företagets digitala framtidsplaner eller 
vad det gäller deras generella kunskap om AI. En intressant observation är att 67% av 
företagen däremot skulle kunna tänka sig att använda tekniken. Detta kan kopplas till 
diffusion of innovation theory där de fem karaktärsdragen av en innovation påverkar hur 
lång tid det kan ta att nå acceptans. Enligt Rogers (2003) fem karaktärsdrag: relativ fördel, 
kompatibilitet, komplexitet, testbarhet och observerbarhet, måste en individ känna att dessa 
uppfylls till den grad där acceptans uppnås. För företagen kan det antas att informationen 
för huruvida dessa steg uppfylls eller ej är bristfällig och de kan därför inte ta ett rationellt 
beslut. Då AI är en immateriell tillgång kan dessa karaktärsdrag även vara svåra att uppfylla 
utan att först implementera lösningen. Acceptans beror därför till stor del på de personliga 
egenskaperna hos individen och således Rogers (2003) uppdelning av individerna.   

P-värde 
(5% signifikansnivå) 

Fråga Nummer 
på fråga 

Median 
Företag 
med AI 

Median 
Företag 
utan AI 

Tolkning 

0,000867732172177177 Enligt din 
uppfattning: När 
företag ska 
genomföra 
intervjuer anser 
vårt företag att 
AI är… 

6 6 3 Det finns en 
signifikant skillnad 
mellan gruppernas 
medianvärde på 5% 
nivå.  

Tabell 6. Statistiska skillnader mellan företagen 
 
Utöver den generella diskussionen angående skillnader företag emellan påvisas även en 
statistiskt säkerställd skillnad i det sjätte steget av rekryteringsprocessen, genomförande av 
intervjuer. Här visade företag som använder AI en positiv attityd mot att använda tekniken 
vilket skiljer sig från attityderna hos företagen som inte använder AI. En intressant 
observation av detta är att samtliga av de fem företagen som använder AI idag har uppgett 
att de använder verktyget vid just intervjuer, något som frångår resultaten av företagen såväl 
som befolkningens generella attityder. Här kan det antas att man från företagets perspektiv 
trots allt ser det som ett effektivt verktyg i detta steg. Det kan dock ifrågasättas hur effektivt 
det egentligen är när det generella resultatet går i motsatt riktning, då det som tidigare 
nämnts är ett steg i rekryteringsprocessen där mänsklig interaktion värdesätts. De 
drivkrafter Wilson & Daugherty (2018, s. 4) belyser som betydelsefulla vid användandet av 
artificiell intelligens kan därför lyftas även här. De trycker på att företag måste förstå hur 
AI på bästa sätt kan ersätta människor och hur processer kan omstruktureras för att få ut 
maximalt av samarbetet. 

Att företag med AI i sin rekryteringsprocess väljer att använda detta vid intervjuer, trots att 
det tydligt går emot vad de som ska utsättas för tekniken anser om detta, kan betyda att de 
antingen ser större nytta än förlust på att använda verktyget eller att de inte är medvetna om 
rådande attityder. Enligt analysens tidigare delar kan användningen av AI dock vara ett sätt 
att justera attityderna. Då befolkning såväl som företag med en nuvarande negativ attityd 
utsätts för AI inom rekrytering kan det forma nya attityder när de väl får testa verktyget. 
Detta innebär att grupperna inte förlitar sina attityder på en generell uppfattning vilket gör 
att innovationen lättare kan accepteras och positiva attityder kan uppkomma. 
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De företag som deltagit i innevarande studie använder, utöver intervjuer, även AI inom val 
av sökvägar, CV granskning samt för uppföljning. Något som inte är statistiskt säkerställt 
men ändå väldigt intressant att lyfta är det faktum att företag såväl som befolkningens 
generella attityder är väldigt positiva till användning av AI vid granskning av CV, men 
endast två av fem företag använder tekniken i detta steg idag. Detta får stöd i de öppna 
svarsalternativen där de båda grupperna uppgett positiva reaktioner mot att använda AI i de 
“mekaniska” delarna av rekryteringsprocessen, där många exemplifierat med just CV-
granskning: “Mindre kostsamt och tidskrävande att exempelvis granska CV och utföra 
bakgrundskontroller.”, “hjälp av de administrativa delarna typ som gallring av CV, urval, 
testutskick och referenstagning” och “Kanske blir mer rättvist vid exempelvis CV-
granskning”.  

Det skulle krävas en djupare undersökning av vad den faktiska anledningen är till att dessa 
företag använder tekniken i vissa steg, men utesluter den i andra. En vidare analys utifrån 
studiens empiri med stöd av teorier och tidigare forskning är därför svår att göra, vilket 
istället öppnar upp för förslag till vidare forskning. Trots detta är det intressanta delar att 
lyfta för att skapa förståelse över hur användningen av artificiell intelligens inom rekrytering 
idag ser ut.  
!
 

 
 
 
 
!  
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7. Slutsats 
Följande kapitel kommer att presentera studiens slutsatser där kapitlet inleds med en 
informationsruta med studiens syfte. Detta för att förtydliga vad studien haft i avsikt att 
undersöka vilket i sin tur tydliggör vilka slutsatser som kommer att dras. Kapitlet 
presenterar därefter studiens slutsatser, praktiska rekommendationer samt teoretiska 
bidrag. Avslutningsvis följer en redogörelse för studiens begränsningar och framtida 
forskning.  
________________________________________________________________________ 
 

STUDIENS SYFTE: 
Syftet med studien är att analysera och jämföra vilka attityder som finns bland företag och människor i det 
svenska samhället gällande artificiell intelligens inom rekrytering. Vidare är syftet att ge underlag och skapa 
ny och djupare förståelse för hur AI i rekryteringsprocessen kan används och utvecklas inom Sverige – både 
nu och i framtiden.  
 
Genom att undersöka attityder hos både företag och befolkning är målet att dels ge en samlad bild över den 
uppfattning som finns bland dem som påverkas av AI inom rekrytering, men också att kunna presentera 
vilka eventuella skillnader som finns mellan respektive grupps syn på området. Målet är att studien ska 
kunna utnyttjas praktiskt av både företag och samhälle. Bidraget kan även vara av betydelse för de 
programmerare och forskare som arbetar med artificiell intelligens, då de får en ökad medvetenhet om 
rådande attityder inom ämnet. Teoretiskt önskar denna studie fylla det kunskapsgap som identifierats 
gällande vilka attityder som finns mellan de två grupperna, då ingen tidigare studie som behandlar detta 
ämne har identifierats.  

 
7.1 Studiens slutsatser 
Utifrån den teoretiska referensramen, det empiriska materialet samt den analys som 
genomförts kan innevarande studie konstatera att Sveriges företag såväl som befolkning 
generellt har positiva attityder till användningen av AI inom rekryteringsprocessen. Av de 
åtta identifierade stegen återfinns en positiv attityd i sex av dem enligt de tillfrågade 
företagen och i fem av stegen enligt befolkningen. Detta besvarar därmed den första 
frågeställningen där målet var att undersöka vad Sveriges företag respektive befolkning har 
för generella attityder gentemot artificiell intelligens inom rekrytering. Resultatet från detta 
bidrar med en samlad bild över den uppfattning som finns till AI inom rekrytering idag, 
vilket är en del av studiens syfte. Studien kan vidare konstatera att stegen där en negativ 
attityd registrerats alla kan härledas till mjuka värden, etiska riktlinjer samt kunskapsbrist 
kring ämnet.  
 
Den statistiska analysen av empirin besvarar studiens andra frågeställning, om det finns 
attitydskillnader mellan Sveriges företag och befolkning gentemot artificiell intelligens 
inom rekryteringsprocessens olika steg. Resultatet visar på statistiskt säkerställda 
attitydskillnader mellan grupperna i tre av processens åtta steg. Dessa tre steg är: intervjuer, 
beslut om vem som ska anställas samt uppföljning av den nyanställda. För att adressera 
attitydgapet i det tre stegen kan företag med fördel informera om varför de genomför 
exempelvis intervjuer med hjälp av AI. De kan även motivera varför de med verktyget bättre 
kan ta beslut om vem som ska anställas och hur uppföljningen av de anställda går till.  
 
Avseende syftet att undersöka hur attityder till AI inom rekrytering kommer att se ut i 
framtiden kan denna studie endast utgå från teori, empiri och tidigare forskning. Resultaten 
kan därför skilja sig från vad som faktiskt kommer att hända då detta endast är en 
kvalificerad gissning. Som tidigare nämnts följer attityder utvecklingen, precis som med 
internets evolution. Vi kan därför anta att ju mer implementerat AI blir inom rekrytering, 
desto positivare attityder kommer vi att se. För att detta ska ske krävs det dock att 
implementationen går till på rätt sätt där kunskap om AI kommuniceras frekvent.  
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Vi kan därmed konstatera att innevarande studie har uppfyllt sitt syfte och besvarat dess två 
frågeställningar. Utöver detta har studien även kulminerat i två upptäckter som vi anser 
intressanta att lyfta då attityderna på ett tydligt sätt sticker ut.  
 
Den första upptäckten handlar om att företag såväl som befolkning har en generellt negativ 
attityd till användningen av AI vid intervjuer. Här finns stöd i tidigare forskning som menar 
att AI inte uteslutande bör användas i rekryteringsprocessen då man menar att verktyget inte 
kan härma en människas kognitiva beteenden och tankar. Forskning kring mjuka värden 
och etik stödjer även dessa antaganden och man trycker på att AI inte bör användas inom 
delar där personliga egenskaper står i fokus, något som är centralt vid just intervjuer. Trots 
detta samt att det statistiska test som innevarande studie presenterat visar på 
attitydskillnader mellan grupperna i detta steg, är det intressant att 100% av företagen som 
idag använder tekniken i sin rekryteringsprocess gör det vid just intervjuer. En slutsats av 
detta är att attityderna inte kommit ikapp den verkliga implementationen och att företag som 
idag använder AI vid just intervjuer därför bör informera om hur de använder verktyget. 
Genom att skapa förståelse för värdet av att utnyttja AI i detta steg, kan befolkningen känna 
sig tryggare i användandet vilket i sin tur även kan forma en positiv attityd för de företag 
som vill använda verktyget i framtiden.  
 
I den andra upptäckten kan vi konstatera att båda grupperna anser att fördomsfria 
bedömningar av kandidater är en av de största fördelarna med AI inom rekrytering. Detta 
kan som tidigare nämnts ifrågasättas då forskning kring AI menar att det finns svårigheter 
med att programmera fördomsfria algoritmer. Man kan se detta i två steg där det första 
handlar om att fördomar från människan som programmerar algoritmerna inledningsvis 
kommer med i tekniken. Nästa steg blir ifall företaget är medveten om dessa risker och i sin 
tur väljer att avbryta processen och kliva in som mänskliga beslutsfattare. Det finns då en 
risk att personen som kliver in speglar sina uppfattningar vilket gör att hela idén om att AI 
ska vara fördomsfritt fallerar. Med andra ord plockas en fördom ut för att ersättas av en ny. 
Här blir frågan hur mycket man ska förlita sig på tekniken och hur kontroller att den fungerar 
som den ska bör genomföras. Detta kommer vidare att diskuteras i praktiska 
rekommendationer kring hur företag och AI-utvecklare bör samarbeta för att skapa en så 
fördomsfri och rättvis algoritm som möjligt.  
 
7.2 Praktiska rekommendationer 
Då studiens resultat bidrar med en samlad bild över de attityder som finns till AI inom 
rekrytering är vår förhoppning att detta kan användas som ett hjälpande verktyg både för 
företag som använder tekniken i sin rekryteringsprocess idag, men också för de som vill 
implementera detta i framtiden. Detta så att tekniken bättre kan etableras och på så sätt bli 
en del av företagets rekryteringsprocess som kan generera ett högre värde för alla parter.   
 
Då området är i startgroparna är en första rekommendationen till företag att de ska 
kommunicera AI inom rekrytering. Det är viktigt att förstå hur AI används, varför detta 
ger nytta och hur man kan maximera denna nytta. Detta stöds av diffusion of innovation 
theory som genom de fem karaktärsdragen visar hur en innovation antas snabbare om 
exempelvis styrkorna poängteras, innovationen går att observera och att den kan testas. 
Detsamma gäller för technology acceptance model som visar att faktorer såsom 
användbarhet och användarvänlighet är viktiga att uppfylla för att individer ska ta till sig 
tekniken.  
 
Om företag samverkar för att sprida kunskap och utbyta erfarenheter, där alla får chansen 
att testa tekniken innan implementation sker, är chansen betydligt större att positiva attityder 
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formas. På så sätt kan företag tillsammans bidra till utvecklingen av artificiell intelligens 
inom rekryteringsprocessen. Detta skulle exempelvis kunna ske genom nationella- såväl 
som internationella workshops där olika områden för artificiell intelligens inom just 
rekrytering diskuteras. På samma sätt bör de som utvecklar och programmerar algoritmerna 
idag sprida kunskap om tekniken i ett tidigt skede, gärna redan i utvecklingsstadiet.  
 
I slutändan handlar det alltså om kommunikation och information för att ge insikt i vad 
fördelarna med tekniken är. Detta stöds av diffusion of innovation theory och påverkar 
acceptansens hastighet och därmed attitydernas förändring. I förlängningen kan det även 
påverka hur företag som använder tekniken uppfattas enligt employer branding. Genom att 
sprida kunskap om hur AI används i rekryteringsprocessen påverkar detta hur attityderna 
till tekniken formas och därigenom befolkningens attityder.  
 
Nästa praktiska rekommendation handlar om att adressera fördomar för att skapa en så 
fördomsfri och rättvis algoritm som möjligt. Även i detta steg bör företag samverka för att 
skapa riktlinjer över hur utvecklingen bör ske, både mellan varandra och tillsammans med 
AI-utvecklare. Genom samarbete och lärdomar från tidigare misstag kan den tekniska 
utvecklingen snabbare ske, samtidigt som företag drar lärdom av både vilken nytta och vilka 
fällor det finns med användandet av AI inom rekryteringsprocessen. På detta sätt skulle 
företagen och utvecklarnas arbete närma sig befolkningens attityder, att AI är fördomsfritt, 
och på så vis se över de etiska problemen.  
 
Studiens praktiska bidrag resulterar i att både företag och samhälle kan utnyttja resultatet 
från undersökningen vid implementation av AI inom rekryteringsprocessens olika steg. 
Genom denna studie får företag en uppfattning av befolkningens, såväl som företagens, 
rådande attityder vilket bidrar med värdefull information för att kunna möta de attitydgap 
som har identifierats.  
 
7.3 Teoretiskt bidrag 
Då få studier har funnits inom området där människor står på båda sidor om tekniken hoppas 
vi med denna forskning kunna bidra med värdefull kunskap även teoretiskt. Tidigare 
forskning har som nämnts antingen fokuserat på attityderna från företagens synvinkel eller 
ett fåtal från människan som utsätts för tekniken, men en komparativ studie grupperna 
emellan har saknats.  
 
Vi har i denna studie identifierat attitydskillnader i de tre stegen intervjuer, beslut om vem 
som ska anställas samt uppföljning av den nyanställda vilket bidrar till en teoretisk grund 
som kan användas för att genomföra vidare forskning. Dessa attitydskillnader påvisar en 
tveksamhet över vilken omfattning AI ska användas till inom området rekrytering. En av 
slutsatserna här är att ökad kunskap kan minska detta attitydgap. Teoretiskt hade det varit 
intressant att gå in mer djupgående i vad dessa attityder grundar sig på och om det finns 
andra bakomliggande faktorer som kan påverka hur man ser på tekniken. Resultatet ger även 
en ökad medvetenhet över vilka attityder och brister som finns inom ämnet för de 
programmerare och forskare som arbetar med artificiell intelligens, vilket leder till ökad 
kunskap som kan användas för framtida utveckling av verktyget. Att ta till sig kritik är att 
upptäcka vilka brister som finns, vilket hjälper i utvecklingen av bättre lösningar. I och med 
detta bidrar innevarande studie med ny teoretisk kunskap till ett befintligt område.  
 
7.4 Begränsningar & Framtida forskning 
Resultatet av studien kan färgas av de begränsningar som gjorts. Denna studie har undersökt 
Sveriges företag och befolkning, vilket resulterat i en geografisk begränsning till Sverige. I 
och med detta kan resultaten vara svåra att generalisera internationellt då implementationen 
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av AI inom rekrytering ser olika ut i olika länder och attityderna bör därför med största 
sannolikhet också skilja sig. Att studien valt en kvantitativ metod kan också vara en 
begränsning då denna endast ger en översiktlig och generell bild utan chans att vidare 
fördjupa sig inom intressanta svar. I nuvarande skede av implementationen anser vi dock 
att en kvalitativ metod hade gett ett missvisande resultat då AI inom rekrytering i dagsläget 
inte är nog utbrett och en generalisering av attityder hade således inte kunnat fastställas.  
 
Förslag för framtida forskning skulle därför kunna vara att genomföra en undersökning där 
samtliga respondenter, både företag och befolkning, använder eller har utsatts för AI inom 
rekrytering. Detta skulle ge en fördjupad bild över attityderna hos dem som faktisk testat 
verktyget vilket skulle kunna ge en mer sanningsenlig bild över verktygets nytta. I framtida 
forskning skulle det även kunna genomföras en kvalitativ undersökning för att få djupare 
förståelse över hur företag såväl som befolkningen ser på AI inom rekrytering och på så vis 
förstå de externa faktorerna till hur attityderna formats. Med tanke på innevarande studies 
uppdelning mellan företag som använder AI idag och de som inte gör det, skulle även 
framtida forskning kunna undersöka varför företag väljer att använda AI inom de steg av 
rekryteringsprocessen som denna studie fått fram. Detta skulle kunna klargöra mer 
djupgående varför intervjuer genomförs med hjälp av AI, trots att attityderna inom detta 
steg idag skiljer sig markant. Avslutningsvis skulle det vara intressant att endast fokusera 
studien till företag inom en specifik bransch. Innevarande studie har till bästa förmåga 
försökt locka respondenter inom olika branscher, men som alla arbetar med 
HR/personalfrågor. En intressant studie hade därmed kunnat fokusera på företag som har 
huvudsyssla inom HR och därmed kan bidra med fördjupad kunskap i området.  
 
Sammanfattningsvis har innevarande studie utmynnat i följande förslag för framtida 
forskning:  
 

-& En jämförande undersökning där båda grupperna använt sig av AI inom 
rekryteringsprocessen.  

-& Genomföra en kvalitativ undersökningsmetod för djupare analys.  
-& Fokusera på varför företag använder AI inom de steg av rekryteringsprocessen som 

denna studie fått fram.  
-& Enbart undersöka en specifik bransch, förslagsvis HR, där kunskapen inom just 

rekrytering är hög.  
 

 
!  
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8. Etisk diskussion 
Innevarande studie och dess resultat behandlar ett ämne som kan anses vara känsligt ur 
flera aspekter, där människan såväl som tekniken står i fokus. I nedanstående kapitel 
återfinns därmed en etisk diskussion för att koppla studien till dess påverkan för samhället. 
________________________________________________________________________ 
 
Att applicera etiska forskningsprinciper är av yttersta vikt vid genomförande av en studie 
likt innevarande. Genom studiens gång har vi som författare noggrant övervägt våra beslut 
och tillvägagångssätt för att säkerställa ett etiskt genomförande. Vi har genomgående haft i 
åtanke att göra allt för att säkerställa transparens och att respondenternas anonymitet 
säkerställs. Detta har bland annat skett genom att respondenterna informerats om att enkäten 
är frivillig att genomföra, att all information kommer att behandlas anonymt samt att de har 
rätt att avbryta enkäten när de vill. Dessa är alla är områden Bryman & Bell (2017. s. 241) 
lyfter fram som centrala. Använda källor såväl som empiri har vidare granskats för att 
säkerställa en noggrann och objektiv bedömning, vilket följer de etiska riktlinjerna.  
 
Som tidigare nämnts i denna studie berör området av artificiell intelligens till hög grad etiska 
dilemman. Diskussionen kring detta förs frekvent och inom ett område såsom rekrytering, 
där människan står i fokus, blir detta än mer aktuellt. En etisk fråga är om företag nyttjar 
tekniken på ett sätt som gynnar alla parter eller om vissa blir exkluderade från beräkningen. 
Medvetenheten kring AI inom rekrytering ökar ständigt då detta är i hetluften vilket skapar 
en diskussion om riskerna med verktyget, vilket är något även denna studie ämnat att belysa.  
 
En annan viktig del i en studie som denna är att belysa vad studiens resultat har för effekter 
på samhället. Samhället är i en tid av förändring, där tekniken tar allt större plats och 
förändrar befintliga processer för företag såväl som befolkningen. Med framfarten av 
artificiell intelligens har nya möjligheter skapats och detta kommer med största sannolikhet 
vara en stor det i framtidens rekryteringsprocesser. För företagen blir det därför av stor vikt 
att anpassa sina processer och strategier i takt med att tekniken fortsätter att utvecklas.  
 
Slutsatserna samt analysen av denna studie bidrar med praktiska förslag över hur företag 
ska tänka kring implementationen av AI inom rekrytering i framtiden. Dessa kan i sin tur 
påverka hur företag kommer att välja att rekrytera, vilket med andra ord kan påverka hur 
människor kommer att väljas ut vid en anställning. Ett annat etiskt dilemma med studiens 
resultat kan vara om företag väljer att kommunicera mer om verktyget men förskönar 
sanningen och utelämnar relevant information om exempelvis de risker som finns med 
tekniken. Detta gäller främst för de som utvecklar lösningarna och därmed har ett 
ekonomiskt intresse att sälja sin produkt. Företag som använder lösningen men inte har 
incitament att vinna andra fördelar än informationsutbyte av kommunikationen kan istället 
ge en mer sanningsenlig bild över för- och nackdelar med AI inom rekrytering.  
 
 
 
 
 
!  
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9. Sanningskriterier 
I detta avslutande kapitel diskuteras studiens sanningskriterier för att bedöma 
tillförlitligheten i studien som helhet. Vid bedömning av kvaliteten i en kvantitativ 
forskningsmetod är reliabilitet, validitet och generalisering viktiga kriterier, vilka kommer 
att behandlas nedan. Avslutningsvis ges övergripande kritik till studien i stort.  
________________________________________________________________________ 
 
9.1 Reliabilitet  
Reliabilitet beskriver tillförlitligheten hos en mätning och handlar om huruvida resultatet 
från en undersökning påverkas av slumpmässiga grunder, eller om det skulle bli densamma 
om det genomföras igen. För att testresultatet ska ha en hög reliabilitet bör det därför vara 
konsekvent vid upprepade mätningar, oberoende av vem som utför testet. (Bryman & Bell, 
2017, s. 68) Enligt Bryman & Bell (2017, s. 174) handlar reliabilitet om följdriktigheten, 
överensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp och det finns tre centrala 
faktorer inblandade när man tar ställning till om ett mått är reliabelt: Stabilitet, intern 
reliabilitet och interbedömarreliabilitet.  
 
Stabilitet innebär att måttet över tid ska vara så pass pålitligt att man kan vara säker på att 
de resultat som gäller för ett visst urval av respondenter inte varierar. Det innebär med andra 
ord att om en viss grupps attityder mäts två gånger efter varandra ska resultatet inte skilja 
sig i någon större utsträckning. Intern reliabilitet handlar istället om pålitligheten och 
följdriktigheten hos de indikatorer som utgör en skala eller ett index. Avslutningsvis är 
interbedömarreliabilitet något som är centralt när det finns flera observatörer inblandade 
vid exempelvis observationer eller översättning av data till kategorier. Det finns då en risk 
för att det blir subjektiva bedömningar där tolkningarna mellan personerna inte stämmer 
överens. (Bryman & Bell, 2017, s. 174) I innevarande studie blev interbedömarreliabiliteten 
aktuell när de öppna frågorna i enkäten skulle sammanställas. Detta bemöttes genom att 
vara noggranna med hur tolkningar genomfördes där vi inte ville att omständigheterna på 
något sätt skulle påverka resultaten. 
 
Frågan vi ställer oss i detta kapitel är således:  

-& Om studien utförs igen, skulle samma resultat uppnås?  
 
Ja, resultatet kommer att bli relativt lika om studien utförs igen då ett representativt urval 
med en spridning från de båda grupperna har uppnåtts. Det som dock kan ifrågasättas är 
huruvida storleken på urvalet kan komma att påverka detta. I innevarande studie var 
grupperna relativt små vilket, trots en spridning, skulle kunna leda till att en upprepning av 
studien kan fånga en grupp respondenter med andra attityder än de tillfrågade i denna 
undersökning. Exempelvis har endast 26 företag tillfrågats där fem av dessa uppgett att de 
använder AI i sin rekryteringsprocess idag. Det som dock är viktigt att poängtera här är 
tidpunkten för när studien genomförts. Att resultatet från vår studie kommer att bli 
densamma om studien utförs igen kan enbart ske om nästa undersökning utförs vid samma 
tidpunkt. Skulle samma studie utföras om ett år bör resultaten skilja sig från innevarande 
studie då kunskapen och utvecklingen inom ämnet med största sannolikhet i stor grad 
kommer att ha förändrats.  
 
9.2 Validitet 
Validitet innebär istället huruvida testet mäter det som det är avsett att mäta. Det handlar 
med andra ord om en bedömning av om de slutsatser som framkommit från en undersökning 
hänger ihop eller inte. Man brukar i huvudsak skilja på fyra olika typer av validitet vilka är 
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begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. (Bryman & Bell, 
2017, s. 69) 
 
Begreppsvaliditet, eller teoretisk validitet, handlar om huruvida ett mått för ett begrepp 
verkligen speglar det begreppet anses innebära. Detta är relaterat till reliabiliteten, då ett 
mått på ett begrepp som är instabilt och varierar inte heller är reliabelt. Intern validitet har 
istället med kausalitet att göra och handlar om huruvida en slutsats mellan två olika variabler 
anses vara hållbara eller inte. Det vill säga, om vi påstår att variabel x orsakar variabel y, 
kan vi då med säkerhet säga att det är x som påverkar variationen och inte något annat? 
Extern validitet handlar om hur resultaten från undersökningen kan generaliseras utöver den 
specifika undersökningen (Se kapitel 9.3 generalisering). Avslutningsvis handlar ekologisk 
validitet om huruvida samhällsvetenskapliga resultat verkligen är lämpliga i människors 
vardag och sociala miljö. Det innebär att man vill kunna fånga individers vardagliga åsikter 
och attityder på ett sätt som känns naturligt för dessa. En enkät kan exempelvis visa på en 
hög begreppslig validitet, ha en tillräckligt hög intern validitet och vara externt valid, men 
då det kan kännas som en onaturlig situation att besvara frågor i en enkät kan resultaten få 
en begränsad ekologisk validitet. (Bryman & Bell, 2017, s. 69–70) 
 
Frågan vi ställer oss i detta kapitel är således:  

-& Mäter undersökningen vad vi syftar till att mäta?  
 
I innevarande studie handlar detta om huruvida den enkät och det test som genomförts 
verkligen mäter generella attityder och attitydskillnader gentemot artificiell intelligens inom 
rekrytering. För att öka validiteten och därmed minska risken för att respondenterna kunnat 
göra egna tolkningar har frågorna i enkäterna bearbetats och specificerats. Vad det gäller 
intern validitet skulle detta kunna härledas till att vi i denna studie har använt de öppna 
svarsalternativen för att motivera varför respondenterna uppvisat en viss attityd inom de 
olika stegen av rekryteringsprocessen. Vi kan dock inte med någon säkerhet säga att svar 
från de öppna frågorna orsakar attityderna som uppges i de stängda frågorna. Detta är endast 
för att motivera vad som skulle kunna ligga bakom de generella attityderna, men den interna 
validiteten skulle därmed kunna ifrågasättas. Angående studiens ekologiska validitet är 
detta svårt att bedöma då enkäten har distribuerats online vilket gör att vi inte vet i vilken 
miljö respondenterna befunnit sig i när enkäten har genomförts. Då de trots allt själva har 
kunnat styra över detta, och inte blivit tillfrågade att fullfölja enkäten i en offentlig miljö, 
kan vi ändå anta att vi fångat respondenternas vardagliga åsikter och attityder på ett sätt som 
har känts naturligt för dem. 
 
Vidare är vi medvetna om att den kunskap respondenterna i dagsläget besitter inom området 
påverkar hur attityderna ser ut. Trots att vi i enkäterna gett information om vad artificiell 
intelligens innebär kan vi ha fångat ett urval där kunskapen generellt varit låg/hög, vilket 
gör att mätningen av de generella attityderna kan vara missvisande. Vi är även medvetna 
om att individer från befolkningen som blivit utsatta för AI inom rekrytering kan ha andra 
attityder till tekniken kontra de som inte har det. Då vi trots allt velat mäta den generella 
attityden anser vi dock inte detta inte påverkar studiens resultat. En intressant fråga hade 
emellertid varit att undersöka om det finns attitydskillnader även inom gruppen befolkning 
(se kapitel 9.4 Övergripande kritik).  
 
Avslutningsvis har vi under studiens gång försökt att alltid vara transparenta i allt vi gjort. 
Med andra ord har vi till bästa förmåga gett läsaren information om enkätens utformning, 
varför olika överväganden har gjorts, hur vi valt att mäta olika variabler, vilka 
utgångspunkter vi haft etc. Då validiteten (vad vi mäter) och reliabiliteten (hur vi mäter) 
hänger ihop skapar detta tillsammans studiens pålitlighet. Vi har med andra ord försökt få 
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validiteten att genomsyra hela studien genom att argumentera för våra beslut, vilket gör att 
vi anser att studien har presenterats på ett trovärdigt sätt. Vi lämnar det sedan öppet till de 
som läser studien att bedöma dess validitet.  
 
9.3 Generalisering 
Inom kvantitativa undersökningar vill man som forskare ofta kunna säga något om i vilken 
utsträckning resultaten kan generaliseras till andra situationer och grupper än de som varit 
aktuella i den specifika undersökningen. Då hela populationen inte går att nå är en central 
del i detta att få fram ett så representativt urval som möjligt. Sannolikhetsurval är den 
viktigaste tekniken när man försöker skapa ett representativt urval, då individer kan väljas 
på ett slumpmässigt sätt. (Bryman & Bell, 2017, s. 180) 
 
Användningen av ett slumpmässigt urval garanterar dock inte att man får ett representativt 
urval då det finns faktorer i urvalsprocessen som kan försvåra detta. Enligt Bryman & Bell 
(2017, s.180) bör man därför fråga sig vad urvalet är representativt för, och svaret blir ofta 
att det är representativt för den population som ligger till grund för urvalsprocessen. 
Däremot går det i strikt bemärkelse inte att generalisera utanför denna population, vilket gör 
att forskare inte bör dra några förhastade slutsatser utöver denna grupp.  
 
Frågan vi ställer oss i detta kapitel är således:  

-& Går resultatet att generalisera till hela populationen?  
 
I innevarande studie har målet varit att kunna ge ett så representativt urval som möjligt och 
därmed kunna generalisera, både för Sveriges företag och befolkning. För företagen 
genomfördes ett sannolikhetsurval vilket påvisar att resultatet kan generaliseras och stöds 
av Bryman & Bell (2017, s. 193). I befolkningens urval valde vi dock att genomföra ett 
icke-sannolikhetsurval, i form av ett klusterurval. Detta är väldigt likt urvalet av företagen 
med skillnaden att respondenter valdes ut för att säkerställa en relativt jämn fördelning i kön 
och ålder. En geografisk spridning har också varit önskvärt i studien vilket gjorde att 
enkäten spreds till människor runt om i landet och inte endast till dem nära oss.  
 
För att säkerställa att vi fått ett representativt och generaliserbart urval av båda grupperna 
innehöll enkäterna öppningsfrågor, såsom kön, ålder, bransch och antal anställda. När man 
tittar på datan från dessa frågor kan det konstateras att vi fått en god spridning inom de olika 
grupperna, vilket bidrar till att studien till stor del kan generaliseras då detta matchar 
Sveriges befolkning och företag. Som vi har varit inne på är vi dock medvetna om att 
urvalen har varit relativt små vilket kan ge en missvisande bild. Att generalisera denna 
studie till hela populationen kan göras, med reservation för att en studie med fler 
respondenter i båda grupperna hade kunnat ge en mer säkerställd generalisering.  
 
9.4 Övergripande kritik 
För att öka trovärdigheten och kvaliteten är det viktigt att vara medveten om vilka 
utmaningar som finns med den praktiska metoden. I innevarande studie har vi därför visat 
förståelse för de brister som funnits och försökt bemöta dessa för att tydliggöra att den valda 
metoden, trots allt, är det bästa alternativet för denna forskning. I detta kapitel kommer övrig 
kritik att bemötas med argumentationer för att påvisa vår förståelse för dessa. 
 
I innevarande studie har en uppdelning gjorts mellan de företag som använder AI i sin 
rekryteringsprocess idag kontra de som inte gör det. Det hade varit intressant att göra samma 
uppdelning av befolkningen, det vill säga mellan de individer som använt AI när de ansökt 
till en tjänst kontra de som inte har det. Frågor som uppfattad användbarhet och upplevd 
användarvänlighet, samt i vilka delar av rekryteringsprocessen de blivit utsatta för AI hade 
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gett en fördjupning även från befolkningens perspektiv vilket hade kunna bidra med 
värdefull information i jämförelsen av attitydskillnader mellan grupperna. Även om detta 
hade gjort studien betydligt mer omfattande hade det varit ett intressant tillägg, vilket 
således gör att det lämnas öppet som en rekommendation för vidare forskning. 
 
Vidare kritik kan riktas mot det antagande som gjorts vid genomförandet av studiens 
statistiska test. Här antog vi att de två urvalsgrupperna inte påverkar varandra då enkäten 
har distribuerats till olika individer från de olika grupperna, som de sedan enskilt har 
besvarat. I enlighet med det resonemang som tidigare förts angående att befolkningens 
attityder gentemot AI i allra högsta grad påverkas av i vilken utsträckning företagen 
använder sig av AI, på samma sätt som att företagens val i att implementera AI påverkas av 
hur väl befolkningen anpassar sig till detta, kan det ifrågasättas huruvida detta antagande 
stämmer fullt ut eller inte.  
 
En annan del som kan kritiseras i innevarande studie är, som vi varit inne på, att de stängda 
svarsalternativen inte förser respondenterna med möjligheten att utveckla och motivera sina 
svar vilket hade kunnat skapa en djupare analys. Med öppna frågor finns dock risken att vi 
inte skulle få den information vi behövde för att besvara studiens frågeställningar samt syfte. 
Det hade skapat ett djup som hade gett oss en bättre bild varför de tycker något, men 
eftersom denna studie har valt att undersöka generella attityder hade dessa kunnat försvinna 
i ett bredare sammanhang.   
 
Utifrån ovanstående resonemang anser vi att innevarande studie, trots den kritik som 
framförts, kan ses som trovärdig. De tre kritiska punkter som presenterats i detta kapitel 
anses ha minimal eller ingen påverkan på studiens slutgiltiga resultat och därmed 
tillförlitlighet.  
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Appendix 
 
Appendix 1: Enkät företag 
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Om företaget svarat “Ja” på frågan “Använder ni AI inom er 
rekryteringsprocess idag?” 
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Om företaget svarat “Nej/Vet ej” på frågan “Använder ni AI inom er 
rekryteringsprocess idag?” 
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Appendix 2: Enkät befolkning 
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Appendix 3: Övrig data företag 
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Appendix 4: Övrig data befolkning  
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Appendix 5: Boxplot  
Boxplot som visualiserar medianvärdets spridning mellan de två grupperna  
(Företag vs Befolkning) 
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