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Sammanfattning 

För små företag utan rekryteringsansvarig person kan det var svårt att hitta rätt 
personal. Brist på sådana resurser är en påfrestning som leder till stress och 
mindre lyckade rekryteringar. Målet med arbetet var att hitta en lösning för att 
automatisera matchning i en rekryteringsprocess genom att ge förslag på relevanta 
personer som tidigare sökt jobb hos företag via Cheffle:s tjänst.  

Det finns flera olika sätt att matcha uppsättningar av data. I det här fallet användes 
maskininlärning som lösningsmetod. Detta implementerades tillsammans med en 
prototyp som hämtade in data om jobbet och den arbetssökande. Maskininlär-
ningsmodellerna Supportvektormaskin och Artificiella Neural Nätverk använde 
sig av denna data för att betygsätta de arbetssökande. Detta utifrån hur väl de mat-
chade jobbannonsen.  

Arbetets slutsats är att ingen modell hade tillräckligt hög precision i sina klassifice-
ringar för att användas i en verklig implementation, detta då endast små mängder 
testdata fanns tillgänglig. Resultatet visade att maskininlärningsmodellerna Sup-
portvektormaskin och Artificiella Neurala Nätverk visade potential för att kunna 
användas vid denna typ av matchning, men för att fastställa detta krävs mer trä-
ningsdata. 

Nyckelord 
Rekrytering, automatisering, maskininlärning, SVM, ANN, semantisk matchning 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

It can be hard for a small company with no dedicated HR-role to find suiting re-
cruits. A lack of resources takes a toll on the existing employees and increase stress 
that further harms recruiting. The goal of this work was to find a solution to auto-
mate matching in a recruitment process by suggesting relevant applicants that have 
previously used Cheffle. 

There are multiple ways of matching data. In the case of this study, machine learn-
ing was used. A prototype was developed. It collected data about a job and its relat-
ed applicants. The data was then used by the machine learning models Support 
vector machine and Artificial Neural Network to classify the applicants by how 
closely they match the job position. 

The conclusion made in this work is that no model had a precision high enough in 
its classification to be used in a final implementation. The low precision in classifi-
cation is likely a result of the small amount of test data available. The result showed 
that the machine learning models Support vector machine and Artificial Neural 
Network had potential in this type of matching. To firmly determine this the mod-
els would need to be tested with more test data. 

Keywords 
Recruitment, automation, machine learning, SVM, ANN, semantic matching 
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1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

Detta inledande kapitel är en introduktion till vad examensarbetet grundar sig på. 
Kapitlet ger en bakgrund till hur rekryteringen går till inom hotell- och restaurang-
branschen, även en beskrivning av Cheffle som är företaget arbetet utförs hos och 
tjänsten de erbjuder. Kapitlet presenterar också bakgrunden till det problemet som 
existerar, samt målsättningen för arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste åren har intresset bland företag ökat för digitalisering av olika 
arbetsprocesser. Genom att automatiskt kunna gå igenom och sortera ut relevant 
information ifrån stora datamängder kan värdefull tid sparas. Då kan en arbetare 
istället lägga hela sin tid och expertis på att analysera relevant information istället 
för att själv behöva gallra ut den.    

Inom rekrytering och jobbmatchning kan man dra stor nytta av automatisering. 
Där kan matchning mellan företagens jobbannonser och de arbetssökandes re-
suméer ske delvis eller helt automatiserat. Detta lämpar sig bra då folk idag fram-
förallt söker jobb via internettjänster, vilket gör att all data som behövs redan finns 
lagrad digitalt.  

Arbetsförmedlingen är en statlig förvaltningsmyndighet som har hand om den of-
fentliga arbetsförmedlingen i Sverige. De presenterade i mitten av 2017 att de 
kommer satsa hårt på att digitalisera arbetssökandet. Arbetsförmedlingen försöker 
skapa ett digitalt ekosystem där arbetssökandes kompetenser automatiskt ska 
kunna kopplas samman med arbetsgivare. Genom att göra detta kan allt fler män-
niskor på ett snabbare sätt kopplas ihop med jobb de är kvalificerade för.  

Inom hotell- och restaurangvärlden har det inte varit lika vanligt att arbetssökande 
använt sig av internettjänster för att hitta jobb. Inom branschen har (enligt Cheffle) 
jobbsökandet till stor del skett via det egna kontaktnätet. Detta skulle kunna bero 
på att det funnits få tjänster riktade mot just detta branschområde. 

Enligt statistik från Svensk besöksnäring [1] sysselsatte hotell- och restaurangbran-
schen 189 000 personer under år 2016. Detta motsvarar 3,9% av den totala syssel-
sättningen i Sverige. I en rapport framtagen av Visita [2] framgår det att 41% av 
arbetsgivarna inom branschområdet hotell och restaurang upplever personalbrist. 
Detta leder till stress hos företagen då de hela tiden får jaga personal. Detta kan i 
många fall leda till att rekrytering av personer med fel kompetens, då man inte har 
tid att göra en ordentlig rekryteringsprocess.  

Cheffle är ett företag som tillhandahåller en mötesplats på nätet där arbetsgivare 
och personal inom hotell och restaurangnäringen kan hitta varandra. Detta genom 
att arbetsgivare kan lägga upp jobbannonser som innehåller vissa kompetenskrav. 
Arbetssökande kan då ansöka till dessa annonser genom att fylla i sin grundläg-
gande information samt ladda upp sitt Curriculum vitae (CV). Cheffles tjänst är ett 
användarvänligt rekryteringsverktyg där företag lätt kan överblicka sina inkomna 
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ansökningar, sortera dessa i olika kategorier beroende på var i rekryteringsproces-
sen ansökningarna befinner sig samt betygsätta kandidaterna. Tjänsten avser att 
hjälpa arbetsgivare spara värdefull tid genom att effektivisera flera moment i rekry-
teringsprocessen. 

1.2 Problemformulering 
Företag som lägger upp jobbannonser via Cheffles tjänst får vanligtvis in ett flertal 
ansökningar. Oftast är det bara en eller ett fåtal personer som tillsätts till tjänsten. 
För nuvarande lagras de ansökningar som inte blev utvalda för rekrytering och fö-
retaget kan gå igenom dessa manuellt om de vill. Dessa ansökningar används dock 
inte automatiskt vid en ny annonsering av liknande jobb. 

Cheffle vill att alla ansökningar som ett företag fått in ska kunna återanvändas vid 
nya rekryteringar, där ska både nya och historiska ansökningar kunna ingå. Genom 
att utöka antalet relevanta ansökningar till en jobbannons ökar möjligheten att 
hitta en mer kompetent person, det vill säga en person som matchar de eftersökta 
kompetenserna bäst. Detta genom att systemet automatiskt går igenom det annon-
serande företagets historiska ansökningar som ännu inte resulterat i en anställning. 
Cheffle vill att informationen som finns i de tidigare ansökningarna automatiskt 
ska matchas mot nya jobbannonser som företaget lägger ut.  

I dagens system finns det ingen funktionalitet som automatiskt matchar ihop par-
terna. Därför behöver information inhämtas både från det personen angivit via 
tjänstens förutbestämda fält, samt den information som finns tillgänglig om den 
arbetssökande valt att ladda upp sitt CV. 

Det finns ett flertal matchningsalgoritmer som kan användas för göra denna typ av 
matchning. Det detta arbete kommer att undersöka är vilken algoritm är den mest 
lämpade för att matcha ihop ansökningar och nya jobbannonser.  

1.3 Målsättning 
Målet med detta arbete är att hitta en eller ett flertal matchningsalgoritmer som 
skulle anses användbara för att matcha ihop jobbansökningar med jobbannonser. 
Efter att ha valt ut lämpliga algoritmer kommer sedan en utvärdering genomföras 
för att utse den mest lämpliga algoritmen. Eftersökta egenskaper för algoritmen är 
att den ska ha hög precision i sina matchningar utan att kräva allt för mycket be-
räkningskraft. Med hög precision menas att den automatiska matchningen mellan 
en jobbannons och en ansökan ska ge så litet fel som möjligt. 

Det slutgiltiga målet är att algoritmen ska användas i en implementation som ska 
leda till korrekta matchningar med tidigare inkomna jobbansökningar, detta när ett 
företag lägger ut en ny jobbannons via Cheffle:s tjänst. 

För att nå den slutgiltiga målsättningen och hitta en lämplig lösning behöver proto-
typer sättas upp. Prototyperna kommer sedan att testköras för att genera data om 
algoritmernas precision och prestanda. Efter en analys av denna data kommer 
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detta förhoppningsvis leda till att en lämplig algoritm kan väljas ut som uppfyller 
huvudmålsättningen. 

Vid utvecklandet av prototyperna så kommer följande frågor att behöva besvaras: 

• Hur kan data förbehandlas innan den kan skickas in i prototypen?  
• Vilken testdata måste genereras och hur stora mängder behövs? 
• Vilka typer av modifieringar av matchningsmodellen kan ge högre träffsä-

kerhet vid matchningar? 

1.4 Avgränsningar 
Då tiden är begränsad för detta arbete kommer endast ett fåtal matchningsalgorit-
mer att undersökas. Dessa kommer att väljas ut med hänsyn till tidigare arbeten 
inom området.  

Prototyperna kommer att använda den data och datakällor som finns tillgängliga. 
Denna data kommer att förbehandlas och anpassas till arbetet i den mån det är 
möjligt. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel presenterar bakgrunden till frågeställningen som arbetet grundar sig 
på. Kapitlet tar upp tidigare arbeten som utförts inom automatiserad rekryterings-
matchning, samt hur man kan utvinna information utifrån flera datakällor. I ka-
pitlet presenteras även teori om maskininlärning, semantisk matchning och tekni-
ker som anses relevanta för arbetet. 

2.1 Avhandlingens relevans 
Målet med detta arbete är att förenkla rekryteringsprocessen för företag i alla stor-
lekar, där en automatiserad process kan ta fram relevanta ansökningar till ett före-
tags jobbannonser. Detta leder till att företagets rekryteringsansvarige person kan 
spara tid på mödosamt arbete på att sålla bort irrelevanta ansökningar och istället 
kunna lägga sin tid på relevanta ansökningar. 

Hos mindre företag är den rekryteringsansvarige i många fall en person vars hu-
vudsakliga arbetsuppgift inte är personalrekrytering. Genom att automatisera en 
första gallring av kandidaturvalet sparar man tid för dessa personer så de kan foku-
sera på sina huvudsakliga arbetsuppgifter. I slutändan kommer en sådan lösning 
kunna spara tid och pengar, samt ge ett bättre utfall för rekryteringen. Vilket i 
slutända ger en mer hållbar arbetssituation hos företagen. 

Denna undersökning av matchningsmetoder och algoritmer kan vara behjälplig vid 
andra typer av matchningar som behöver inhämta information ifrån flertalet da-
takällor. Allt större mängder information lagras digitalt i olika format och på olika 
platser. Att kunna utvinna informationen, ordna den och matcha ihop denna med 
annan information får därför allt större betydelse. Därför kommer resultatet kunna 
vara användbart för fler områden än endast rekryteringsmatchning.  

2.2 Rekryteringsprocessen 
Cheffles nuvarande system är uppbyggt så att arbetssökande snabbt och enkelt kan 
registrera sig och ansöka till publicerade jobbannonser. Vid ansökan till en annons 
fyller då den arbetssökande i vissa fördefinierade fält, alla fälten är inte obligato-
riska utan kan vara till hjälp för att få sin ansökan att sticka ut. Exempel på detta 
kan vara vilket område de arbetar inom, vilka kompetenser de behärskar samt per-
sonliga uppgifter som boendeort. Den arbetssökande kan komplettera sin ansökan 
med ett CV i formatet av ett Word-dokument eller en PDF-fil. 

Företaget kan sedan gå igenom inkomna jobbansökningar manuellt och markera 
ansökningarna beroende på vilket stadie i rekryteringsprocessen dessa befinner sig. 
Efter intervjuer så väljs en kandidat ut och tjänsten tillsätts. 

Som tidigare nämnts i problemformuleringen avsnitt 1.2 så vill Cheffle att de an-
sökningarna som inte resulterat i en anställning ska kunna återanvändas av företa-
get vid nya annonseringar. Där tidigare ansökningar som är relevanta med den nya 
jobbannonsen automatiskt ska dyka upp som föreslagna kandidater.  
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Detta ska åstadkommas genom att matcha den data som finns angiven i kandida-
tens ansökan med data angivet i jobbannonsen. Matchar dessa två datauppsätt-
ningar till stora delar kan en ansökan anses relevant. 

De frivilliga formulärsfälten utelämnas ofta av de ansökande personerna. Detta då 
de har den informationen i sitt CV som de bifogar till sin ansökan. Ett CV är en 
ostrukturerad text som kandidaten själva har skrivit. Jämfört med ett formulär 
med förbestämda fält är det därför svårare att hitta specifik information, exempel-
vis information om vilken utbildningen kandidaten har. I ett förbestämt formulär 
skulle detta vara ett fält som den ansökande fyller i. I ett sådant fall vet man att den 
texten hör ihop med det fältet. I en fri text kan detta ligga under rubriker som ”ut-
bildning”, ”skola”, ”tidigare erfarenheter” eller någon annanstans vilket gör att do-
kumentet måste genomgå en utvinningsprocess för att man ska få tag på informat-
ionen. 

Genom att använda sig av information från både de fördefinierade fälten och Cv:t 
kommer kandidatens ansökan bli mer komplett. Vilket i slutändan leder till bättre 
och enklare rekrytering.  

2.3 Fallstudie/Tidigare arbeten 
Genom att studera tidigare arbeten inom området framgår det att det har före-
kommit ett antal arbeten och studier inom rekryteringsautomatisering, där auto-
matiseringen går ut på att matcha arbetssökandes erfarenheter och färdigheter 
med jobbannonser. Dessa bygger på väldigt olika tillvägagångssätt. Ett tydligt 
mönster gick att upptäcka när dessa tidigare arbeten eftersöktes. Detta var att rap-
porter från de senaste åren framförallt handlade om lösningar med maskininlär-
ningsalgoritmer, medan äldre rapporter undersökte semantisk matchning. 

Ytterligare en parameter som har tagits hänsyn till vid efterforskningen av de tidi-
gare studierna är att de ska vara användbara vid datainhämtning av flera olika da-
takällor. 

I nedanstående delavsnitt presenteras tidigare studier och arbeten som är till hjälp-
samma för detta arbete.  

2.3.1 Tekniker för datautvinning ur dokument 
I en rapport skriven av Y.Wang och X.J.Wang [3] beskriver författarna att doku-
ment bör genomgå en förprocess för att eliminera språkliga faktorer som kan för-
svåra klassificeringen. Rapporten beskriver tre tekniker som tillsammans utgör 
denna förprocess. Dessa är tokenisering, ”stop words removal” och stemming.  Det 
som händer i denna förprocess är att dokumentet tolkas som en sträng och orden 
märks upp. Sedan tas vanligt förekommande ord som inte har någon betydelse bort 
från strängen. Sista steget är att eliminera böjelser och korta ner orden till dess 
grundform. 

Rapporten A Review of Machine Learning Algorithms for Text-documents classi-
fication skriven av A.Khan m.fl. [4] beskriver och sammanställer ett flertal maskin-
inlärningsmetoder och algoritmer, dessa kan användas för att utvinna och klassifi-
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cera data. Rapporten beskriver algoritmernas egenskaper samt för- och nackdelar 
de har vid dataklassificering. Några modeller som nämns i rapporten är K-nearest 
neigbor, Naive Bayes Algorithm, Artificial Neural Network (ANN) och Support 
Vector Machine (SVM). 

Naive Bayes fördel är att den är lätt att implementera samt att den kräver små 
mängder träningsdata innan den kan utföra klassificering. Precis som namnet be-
skriver är denna metod naiv och är inte lika bra på att klassificera när problemet är 
mer komplext. 

En fördel med ANN är att den fungerar väl vid problem som har en hög grad av 
dimensionalitet. Då kan beräkningarna på de olika parametrarna ske parallellt i de 
olika neuronerna. Nackdelen med detta är att modellen kan kräva mer beräknings-
kraft än andra metoder vid träning, detta då den behöver korrigerar vikterna i ett 
flertal iterationer för att uppnå en korrekt balans i nätet, vilket leder till bättre pre-
cision.  

2.3.2 Matchning med ontologibaserade matchningsalgoritmer 
I rapporten Ontology-Based Skill Matching Algorithms [5] undersöks det huruvida 
ett semantiskt tillvägagångssätt kan appliceras inom rekrytering. Där själva match-
ningen ska ge relevanta resultat utan att kräva allt för mycket datorberäknings-
kraft.   

Ett flertal kompentenser sorterades upp i en ontologi som beskrev hur olika kom-
petenser relaterade varandra. Detta gjordes i en trädstruktur där varje nod då fick 
motsvara en kompentens. Genom att beräkna avståndet i trädet mellan de olika 
noderna så går det att avgöra hur mycket de olika kompetenserna relaterar 
varandra. Ju kortare detta avstånd är desto mer relaterade är kompentenserna. 

För att matcha ihop kompetenserna som finns i ett jobberbjudande med en ansök-
andes kompetenser undersökte rapportförfattarna tre olika algoritmer för att få 
fram ett likhetsmått utifrån ontologin. Likhetsmåttet kunde då sedan användas för 
att ta fram potentiella kandidater. De tre olika algoritmerna som testades i rappor-
ten var Exhausive search algorithm, breadcrumbs algorithm och multi source 
shortest path algorithm. Testerna utfördes med egengenerade testdata som skulle 
efterlikna riktiga CV som innehöll kompetenser. I rapporten presenterades upp-
mätta körtider för olika stora datamängder. Resultatet efter ett antal testkörningar 
visade att multi source shortest path algorithm var den algoritmen som var mest 
skalbar, detta när datamängden ökade. Denna algoritm var även den som var 
snabbast i alla körningar. Denna algoritm bygger på att man först gör om ontologin 
till en graf som sedan kan samköras med en algoritm som hittar och beräknar den 
kortaste vägen. 
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2.3.3 Matchning med maskininlärning 
Rapporten Application of Machine Learning Algorithms to an online Recruitment 
System av E.Faliagka m.fl. [6] analyserar och testar flertalet maskininlärningsalgo-
ritmer som är användbara för att ranka kandidater i ett rekryteringssystem. Algo-
ritmerna som undersöktes i rapporten var alla så kallade övervakade maskininlär-
ningsalgoritmer. Linear regression, Regression Tree och Support Vector Machines 
(SVM) var de approacher som undersöktes. Med hjälp av maskinlärningen ranka-
des potentiella kandidater utifrån relevans. Detta utifrån information från två olika 
datakällor. Informationen inhämtades från det kandidaterna delat med sig av på 
LinkedIn och en personlig blogg. Egenskaperna utvanns och placerades sedan i 
vektorer som fick representera olika egenskaper. Poängen med detta vara att kan-
didaterna skulle utvärderas utifrån flera olika källor med indata. På så vis kunde 
aspekter som utbildning, erfarenhet och personlighet vägas in i relevansrankning-
en. 

De olika maskininlärningsmodellerna testkördes och mätningar utfördes på deras 
korrelationskoefficient och relativa felprocent. Modellen med bäst resultat i båda 
mätningarna var SVM som använde sig av polynomial kärna. 

2.4 Maskininlärning 
E.Alpaydn beskriver i boken ”Introduction to Machine Learning” [7] att maskinin-
lärning är ett samlingsnamn för algoritmer som kan lära sig utifrån sin omgivning. 
Som människa är det i många fall enkelt att avgöra vilken indata som ska generera 
en viss utdata. Detta är inte lika lätt för en dator. Målet med maskininlärning är att 
datorprogram själv ska kunna omvandla indata som kan förändras över tid till kor-
rekt utdata. När indata är föränderlig så går det inte att bara implementera en algo-
ritm som sorterar efter ett fast mönster. Algoritmen måste alltså lära sig utifrån 
omgivning och hitta mönster som genererar korrekt utdata. 

Det finns framförallt två typer av tillvägagångssätt inom maskinginlärning. Dessa 
är Övervakad inlärning (engelska: Superviesed learning) och oövervakad inlär-
ning (engelska: Unsupervised learning).  

2.4.1 Övervakad maskinlärning 
I boken ”Machine learning : A probabilistic perspective” skriven av K.Murphy [8] 
beskrivs övervakad inlärning som ett tillvägagångssätt där är att förutspå vad en 
viss indata ska ge för utdata. Detta går att åstadkomma genom att träna modeller 
genom att tillhandahålla träningsdata som fungerar som ett facit i olika scenarion. 
Efter att modellen har tränats så kan den användas för att lösa problem med data 
som den inte tidigare stött på. Det finns huvudsakligen två problem en sådan mo-
dell kan lösa. Detta är klassificeringsproblem och regressionsproblem. 

Vid klassificering så märks all data utifrån förbestämda regler som beskriver vilka 
egenskaper som är rätt och fel i olika scenarion. När nya indata inkommer så kan 
modellen göra en approximation utifrån tidigare data och klassificera och märka 
nya data till sin förutspådda klass. Klassificeringen sker oftast binärt, vilket innebär 
att data klassificeras som sant eller falskt utifrån ett visst påstående. I Figur 2.1 vi-
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sas ett exempel på flödet i en övervakad maskininlärningsmodell, där utdata an-
tingen placeras i blå, grön eller röd klass.  

Regression är den andra huvudgrenen inom övervakad inlärning. Den stora skill-
naden mot klassificering är att svarsvariabeln inte ges som ett diskret värde, utan 
istället av ett kontinuerligt. Där delas klasserna istället in utifrån olika intervall av 
värden. Båda metoderna är användbara då man har ett antal parametrar med in-
data som tillsammans påverkar den resulterande utdata som ges. 

Det finns ett fenomen inom maskininlärning där en algoritm med för mycket trä-
ningsdata kan bli för självsäker och svara fel på grund av detta, fenomenet kallas 
överanpassning. I studien ”A Study of Cross-Validation and Bootstrap for Accu-
racy Estimation and Model Selection” skriven av R. Kohavi [9] beskrivs metoden 
hold-out. Detta är en statistisk metod som används vid korsvalidering. Enligt 
denna metod så ska datauppsättningen fördelas till 2/3 träningsdata och 1/3 test-
data. Metoden används för att undvika överanpassning.  

2.4.2 Oövervakad maskininlärning 
K.Murphy [8] beskriver oövervakad maskininlärning som en metod som inte krä-
ver märkt träningsdata utan modellen har till uppgift att själv hitta mönster i in-
data som är återkommande. För att modellen ska lyckas krävs det att all indata föl-
jer en förbestämd variabelstruktur. För att utföra denna uppskattning finns det 
främst två tillvägagångsätt att välja mellan. Dessa är Klustring och Association.  

2.4.3 Supportvektormaskin 
Enligt E.Alpaydn [7] är en supportvektormaskin (förkortat SVM) en övervakad ma-
skininlärningsteknik som främst används vid klassificering. SVM tränas genom att 
en datauppsättning med märkt träningsdata skickas in i modellen. Den simplaste 

Figur 2.1 Ett exempel på flödet i en övervakad maskininlärningsmodell som klassi-
ficerar data till 3 olika klasser. 
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klassificeringen SVM kan utföra är binär klassificering, där data delas in i två klas-
ser.  All träningsdata är därför märkt med antigen +1 eller -1 utifrån de egenskaper 
som är eftersökta. En skärningslinje dras genom planet på den plats som är längst 
bort från de olika klassernas extrempunkter. För att beräkna detta används sup-
portvektorer som dras genom planet, dessa används för att beräkna avståndet mel-
lan extrempunkterna i planet fram tills den optimala skärningslinjen hittas. Ett 
större avstånd mellan skärningslinjen och extrempunkter medför mindre felklassi-
ficeringar. Nya inputvektorer med data kommer därför kunna klassificeras bero-
ende på vilken sida av skärningslinjen i planet dessa hamnar. 

Klassificering av fler än två klasser kallas multiklass-klassificering. Det finns två 
vanliga approacher för att utföra multiklassificeringen. Dessa är en mot resten 
(engelska, One-Versus-Rest, förkortat OVR) och en mot en (engelska, One-Versus-
One, förkortat OVO). I det förstnämnda tillvägagångssättet en mot resten skapas K 
stycken separata binära klassificerare för K antalet klasser. Klassificeraren tränas 
genom att se den åskådade klassen som positivt och alla resterande klasser som 
negativa. Ett problem med denna approach är att om modellen används med oba-
lanserade träningsdata kan detta leda till att vissa klasser väger tyngre än andra. I 
en mot en approachen skapas en klassificerare för varje par av klasser. Indata tes-
tas i varje par och vinnande klass i detta par tilldelas en röst. Indata får sin klass-
tillhörighet utifrån den som fått flest röster efter varje klassificerare har testats. 
Denna metod är mindre känslig för obalanserade träningsdata men kräver mer be-
räkningskraft då fler jämförelser genomförs.  

Ett vanligt förekommande problem för SVM klassificeringen är att de märkta data-
punkterna hamnar om vart annat i planet, vilket leder till att en linjär linje inte kan 
dela in dessa klasser på ett effektivt sätt. För att få bukt på problemet kan metoden 
kernal trick användas. Metoden utvidgar planet i fler dimensioner vilket gör att en 
icke linjär linje kan dras genom planet som täcker in fler datapunkter. De vanlig-
aste förekommande kärnorna är polynomial kernel och Radial Basis Function 
(förkortat RBF). 

2.4.4 Artificiella neurala nätverk 
K.Murphy [8] beskriver att ett artificiellt neuralt nätverk (ANN) vanligtvis är upp-
byggt av ett flertal artificiella neuroner. Neuronerna är uppdelade i olika lager. 
Vanligtvis har ett ANN ett lager för indata och ett lager för utdata, mellan dessa kan 
det finnas ett antal så kallade dolda lager. De olika lagren är hopbundna med kopp-
lingarna som finns mellan neuronerna i nätverket. Indata förs in i ”input-lagret” 
och skickas igenom neuronerna i nätet fram tills att ”output-lagret” nås. Denna typ 
av nät kallas feed-forwardnät. 

Neuronernas huvuduppgift är att utföra beräkningar på den data som inkommer. 
Ett exempel på en neuron visas i Figur 2.2. Signalerna Xi som innehåller indata 
multipliceras med vikterna Wi som finns på den inkommande kopplingen. Produk-
terna av dessa beräkningar summeras ihop och förs in i en aktiveringsfunktion. 
Syftet med aktiveringsfunktionen är att omvandla all inkommande data till en ut-
signal som sedan skickas vidare till nästa steg i nätverket. Funktionen väljs bero-
ende på vilka egenskaper som eftersöks. 
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Det finns ett antal olika aktiveringsfunktioner. Några vanliga aktiveringsfunktion-
erna är stegfunktion (1), sigmoid-funktion (2), tanh-funktion (3) och en funktion 
som kallas ReLu (4). Stegfunktionen skiljer sig från övriga funktioner då denna ge-
nererar ett binärt värde som utdata. Fördelen med denna att den utför beräkning-
arna snabbare än de övriga funktionerna. Övriga nämnda funktioner beräknar fram 
kontinuerliga värden. Både sigmoid- och tanhfunktionen är ickelinjära funktioner 
vilket möjliggör att dessa kan utföra universella approximationer som ger mer pre-
ciserade utdata i varje steg. Dessa lämpar sig väl vid klassificering som har flera 
klasser. 

ReLu är en aktiveringsfunktion som endast aktiverar för värden större än 0. Detta 
gör att den är mer sparsam med att aktivera neuronerna i nätet. Genom att ha färre 
samtidigt aktiva neuroner så medför detta att denna typ av aktiveringsfunktion är 
mindre prestandakrävande än både sigmoid och tanh då beräkningsoperation blir 
mycket simplare. Detta är värdefullt i djupa nätverk som har ett flertal lager.  

Väljs rätt aktiveringsfunktion i neuronerna för det klassificeringsproblem de ställs 
inför så kan träningstiden minimeras. 

Aktiveringsfunktionerna beskrivna matematiskt:  

𝑓(x)= {
0 för x<0
1 för x≥0 

 (1) 

𝑓(𝑥) =  
1

1 + 𝑒−𝑥
(2) 

𝑓(𝑥) = tanh(𝑥) =  
2

1 + 𝑒−2𝑥
− 1 (3) 

𝑓(x) = max(0, x) (4) 

 

 

Figur 2.2 En visualisering av en neuron som ingår i ett nätverk.   
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För att ett ANN ska vara användbart behöver det tränas. Detta görs genom att 
skicka in testdata som har fördefinierade svar. Modellen tränas genom att använda 
sig utav en loss function som beräkna felet mellan den utdata som det neurala nät-
verket har producerat och det eftersökta svaret. Värdet av felet används sedan för 
att korrigeras viktningen som finns på neuronkopplingarna. Detta sker vanligen 
med en metod som kallas bakåtspridning (engelska: back propagation), där funkt-
ionen går tillbaka genom lagren och korrigerar vikterna utifrån det fel som förlust-
funktionen beräknade.  

2.5 Semantisk matchning 
F. Giunchigli och P. Shvaiko [10] beskriver semantisk matchning som en teknik 
som kan identifiera likheter mellan olika datauppsättningar med hjälp av ett upp-
slagsverk av förutbestämda egenskaper. Vanligtvis används en ontologi för att 
spänna upp detta uppslagsverk. Vid semantisk matchning är ontologin uppbyggd 
som en trädstruktur av noder som representerar olika egenskaper. Relaterade 
kompetenser till en nod förgrenar sig i olika undernoder. Ett exempel på en sådan 
ontologi går att se i Figur 2.3 nedan. 

 

Då ontologin är uppbyggd på detta sätt så kan den åskådliggöras som en graf. Ge-
nom att beräkna avståndet i grafen mellan de olika noderna går det att avgöra hur 
mycket de olika noderna relaterar varandra. Detta beräknar man med hjälp av di-
stansberäknande algoritmer. Noder som ligger närmare varandra ger en högre 
matchningsgrad.  

 

 

 

Figur 2.3 Ett exempel på en ontologi med olika noder och undernoder 
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Tabell 2.1 Exempel på semantisk matchning mellan noder från två olika datauppsättningar 

Datauppsättning 1 Datauppsättning 2 Semantiskt  
matchade 

Servitör Serveringspersonal Ja 

C# Java Delvis 

Fisk Flygplan Nej 

 

Fördelarna med denna metod är att matchningen mellan två datauppsättningar 
snabbt kan utföras. Detta beror på algoritmer som hittar kortaste vägen i grafer. 
R.Sedgewick och K.Wayne [11] skriver om ett flertal algoritmer av denna typ, en av 
dessa algoritmer är Breadth-first search (BFS), denna algoritm kan beräkna det 
kortaste avståndet mellan olika noder i en statiskt uppsatt graf med tidskomplexi-
teten O(N). Nackdelen med denna metod är att den inte är särskilt dynamisk. Ef-
tersom relationsmåttet är statiskt oavsett situation.  

2.6 Utvärderingsmetoder 
För att avgöra hur bra de olika maskininlärningsalgoritmerna presterar behövs det 
metoder som gör det möjligt att mäta kvaliteten på algoritmernas resultat. En vik-
tig del är att uppmäta hur väl algoritmerna matchar datauppsättningar.  

C.Sammut och G.I.Webb [12] beskriver att ett sätt för att få fram mått på hur bra en 
algoritm presterar är att använda sig av en confusion matrix. Exempel på en sådan 
matris visas i Tabell 2.2. Matrisen i Tabell 2.2 har endast två värden per axel, posi-
tiv och negativ, det är möjligt att skapa större matriser med fler utfall om data till 
exempel skall klassificeras istället för att rättas.  

Beroende på olika utfall får resultatet en benämning. En helt korrekt matchning 
betecknas i Tabell 2.2 som en sann positiv. Då algoritmen ger ett positivt värde för 
ett fall som inte markerats som en matchning är detta en falsk positiv. Ges ett nega-
tivt värde när det förväntade svaret är positivt kallas detta en falsk negativ. 

 

Tabell 2.2 Confusion matrix med de olika utfallen en matchning mellan en jobbannons och en matchning kan 
ge. 

 Matchande (1) Inte matchande (0) 

Positivt (1) Sann positiv (SP) Falsk negativ (FN) 

Negativt (0) Falsk positiv (FP) Sann negativ (SN) 
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Genom att använda svaren från matrisen går det att beräkna statistiska värden som 
precision och täckning. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑆𝑃

𝑆𝑃 + 𝐹𝑃
 (5) 

𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 =  
𝑆𝑃

𝑆𝑃 + 𝐹𝑁
 (6) 

Hög precision uppnås med få falska positiva, men minskar inte med falska nega-
tiva. Det betyder att precisionen inte mäter missade korrekta svar, alltså mäts hur 
många av de funna svaren som är korrekta. Täckning är ett mått på hur många av 
de korrekta svaren som hittats. 

F1-score är ett mått som kombinerar både precision och täckning till ett resultat. 
Måttet representerar det harmoniska medelvärdet mellan precision och täckning.  

𝐹1 =  2 ∗
(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑇ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔)
 (7) 

 

Vid klassificering är det relevant att se hur nära en modell gör sin prediktion, då ett 
precisionsmått inte beskriver hur nära gissningen är. En klassificering av ett fel på 
en nivå ger samma resultat som en klassificering som missar med två nivåer. Båda 
räknas som missade gissningar och det går inte att se på klassificeringen hur stora 
felen är. 

För att beräkna fram det genomsnittliga felet beräknas summan av felmängden 
mellan det eftersökta värdet och det gissade värdet för varje klass. Den totala fel-
mängden divideras sedan med antalet gissningar. I formel 8 nedan representeras 
det eftersökta värdet av variabeln y och det gissade värdet av variabeln x. 

𝑀𝐸 =  
∑ (𝑦𝑖 − 𝑥𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 (8) 

Normalisering (se formel 9) av det beräknade felet är att föredra då antalet klasser 
som ingår i testningen kan vara obalanserad. I ett sådant fall hjälper normali-
seringen till med att balansera resultaten och få fram en mer korrekt beräkning av 
felet. Normaliseringen för varje klass beräknas genom att multiplicera det genom-
snittliga felet med förhållandet.  

𝑁𝑀𝐸 =  𝑀𝐸 ∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (9) 

Förhållandet mellan dessa erhålls med hjälp av summan för klassens rad från con-
fusion matrisen dividerat på magnitud av radens vektor (se formel 10). Detta be-
skriver ett normaliserat samband för varje klass i matrisen. 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

|�⃗�|
 (10) 
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3 Metoder 

Syftet med detta kapitel är att presentera de tillvägagångssätt som användes för att 
uppnå de uppsatta målen för arbetet. Kapitlet motiverar att maskininlärning blev 
den valda matchningsmetoden samt beskriver hur detta implementerades i en pro-
totyp. 

3.1 Val av matchningsmetoder och algoritmer 
Utifrån förstudien drogs slutsatsen att arbetet vidare skulle fokusera på att under-
söka olika maskininlärningsalgoritmer. Användning av en maskininlärningsmodell 
är mer lämplig för den matchning som krävs vid detta arbete, då stora delar av ar-
betet kommer att behandla föränderliga data som delvis kommer ifrån ansökande 
personers egenskrivna CV. Vid användning av en regelbaserad metod, där seman-
tisk matchning ingår så skulle det krävas en stor uppsättning fördefinierade regler 
för att modellen skulle kunna hitta olika samband som leder till en korrekt match-
ning. Inom olika rekryteringsprocesser väger egenskaper olika tungt i olika scen-
arion. De regelbaserade metoderna lämpar sig sämre i detta arbete eftersom de är 
alldeles för statiska. Den största fördelen med maskininlärning är att det är möjligt 
att skapa en generalisering på en nivå som inte är möjlig endast med regler. Maski-
ninlärningen ger ett bredare spektrum där modellen kan anpassa sig i olika scen-
arion, vilket bör leda till ett bättre resultat.  

Inom maskininlärning finns det framförallt två tillvägagångssätt. Dessa är överva-
kad maskininlärning och oövervakad maskininlärning. Utifrån den litteraturstudie 
som utfördes i kapitel 2.3 visade det sig att den övervakade inlärningen tidigare har 
gett bra resultat för denna typ av problem. Den största anledningen till detta är att 
problemet som ska lösas är ett så kallat klassificeringsproblem som en övervakad 
maskininlärningsmodell lämpar sig bättre för att lösa än den oövervakade mo-
dellen.  Inom en rekryteringsprocess är det möjligt att generalisera vad som är en 
bra och en dålig ansökan till olika typer av jobb, vilket gör att dessa kan betygsättas 
och detta ger då ett mått på hur passande en ansökan är till en jobbannons. Därför 
föll det sig naturligt att det vidare var övervakad maskininlärningsalgoritmer som 
skulle granskas. 

Utifrån den genomförda litteraturstudien kunde några algoritmer anses lämpliga 
att undersöka vidare i arbetet. SVM var ett tillvägagångsätt som visade sig ha gett 
bra resultat i tidigare granskade arbeten inom rekryteringsmatchning. SVM har 
flera olika kärnor som kan anpassas efter hur datauppsättningen ser ut vilket gör 
att denna metod fungerar för många typer av problem. 

Artificiella neurala nätverk presenterades i avsnitt 2.4.4. Denna modell är en effek-
tiv metod att använda vid problem som har en hög dimensionalitet av egenskaper 
som ska tas hänsyn till. Eftersom datauppsättningar i detta arbete har många pa-
rametrar ansågs denna metod värd att testa. 
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Naive Bayes var också en metod som granskades. Slutsatsen av detta var att meto-
den inte skulle vara lämplig att undersöka vidare, då den lämpar sig bättre för pro-
blem av låg dimensionalitet.  

3.2 Validering av algoritmers träffsäkerhet 
För att det skulle vara möjligt att undersöka vilken algoritm som lämpade sig bäst 
för Cheffle så utfördes testkörningar på delar av deras data. Kraven som ställts på 
algoritmen var att den skulle kunna precisera hur bra en ansökan matchar olika 
jobbannonser. Detta genom att modellen klassificerar vilket betyg en jobbansökan 
bör ha utifrån en vektor innehållandes egenskaper från jobbansökan och det sökta 
jobbet.  

Maskininlärningsmodellen tränades för att kunna utföra denna typ av klassifice-
ring med hjälp av data från tidigare rekryteringar, där kandidaterna blivit betyg-
satta. I början av år 2018 var funktionaliteten med att kunna betygsätta de ansö-
kande kandidaterna ny, vilket innebar att begränsade mängder äkta användardata 
fanns att tillgå när arbetet genomfördes. Därför betygsattes flertalet kandidater 
manuellt. Detta gjordes med hjälp av personer på Cheffle som besitter kunskaper 
och erfarenheter av rekryteringsprocesser.  

En fråga som behövde besvaras för att gå vidare i arbetet var hur stora mängder 
testdata som krävdes för att få resultat med hög träffsäkerhet. Beroende på kom-
plexiteten i en algoritm krävs olika mängd träningsdata för att kunna uppnå ett 
precist och pålitligt svar, det är därför svårt att i förväg säga hur mycket data som 
kommer att krävas. Enligt Sun Chen m.fl. [13] har en större mängd data positiv in-
verkan på prestandan hos en algoritm. De redovisar, i rapporten, siffror på testkör-
ningar av en algoritm med olika mängder testdata. Resultatet av testkörningar var 
att algoritmen uppnådde logaritmiskt ökande prestanda relativt sin testdata. Gene-
rellt anses mer data ge bättre resultat. En stor datauppsättning som innehåller 
många duplicerade värden lär modellen detsamma som den delmängd av dataupp-
sättningen där de duplicerade värdena inte existerar. Där med är även kvalitén på 
datauppsättningen en viktig faktor för hur bra modellen kommer att prestera. 

Antalet typer av jobb begränsades till fyra yrkesgrupper. Dessa var ”Matsalsbi-
träde”, "Köksbiträde", "Servitör/Servitris" och "Kock". Dessa yrkesgrupper är alla 
kopplade till restaurangarbete, vilket gör att kandidaternas egenskaper är mer lik-
nande. Detta val gjordes för att minimera komplexiteten av egenskaper och minska 
antalet kompetenser, så att det endast existerar kompetenser som är kopplade re-
staurangbranschen.  

Den träningsdata som användes bestod av 203 betygsatta kandidater utifrån deras 
ansökan till jobbannonser som eftersökte personal till de fyra utvalda yrkesgrup-
perna. Vid testkörningarna av algoritmerna användes en fördelning av data där 2/3 
av datauppsättningen användes som träningsdata och 1/3 användes till testdata. 
Denna fördelning valdes för att undvika att modellerna utför så kallad överanpass-
ning vid sin klassifikation.  
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För att mäta hur bra algoritmen lyckades användes metoderna som presenterades i 
avsnitt 2.6. Där F1-metoden är en metod som användes då metoden ger ett resultat 
som är en kombination av precision och täckning. Vilket ger ett mer pålitligt precis-
ionsmått. Problemet som maskininlärningsmodellen löser är ett klassificeringspro-
blem, där kandidater kan tilldelas en av fem betygsklasser. Precision mäter endast 
binär korrekthet, eftersom modellen kan vara mer eller mindre korrekt tar inte 
precision hänsyn till hela utfallsrummet. Därför mättes även det genomsnittliga 
normaliserade felet för varje klass, vilket gav ett mått på hur mycket klasserna un-
der- och övervärderades av modellen.  

Som tidigare nämnts i 3.3 så finns det ett antal parametrar som kan förändras för 
att optimera maskinlärningsmodellerna SVM och ANN. Tester kördes i ett flertal 
iterationer med varierande inställningar och metoder, för att få fram den bäst pre-
sterande lösningen för datauppsättningen.  

3.3 Datainsamling 
Data inhämtades från Cheffle:s databas med hjälp av anrop till ett programme-
ringsgränssnitt (engelska: application programming interface, förkortat API). 
API:et som Cheffle använder är ett så kallat REST-API, där en fråga till en viss re-
surs returnerar den data som efterfrågades i formen av ett JSON-objekt. 

3.3.1 Textutvinning  
När en förfrågan skickas för att hämta information om en jobbannons så returneras 
ett JSON-objekt innehållandes information om jobbet samt en lista innehållandes 
alla ansökande kandidaters jobbansökningar. I dessa ansökningar finns data från 
de förbestämda fälten exempelvis yrkestitel och kompetenser samt information 
som är skriven i fritext. Informationen hämtas både från jobbannonsen och kandi-
datens ansökan. Kandidaten har även en länk kopplad till sitt CV. Cheffle:s system 
tillåter två filtyper vid uppladdning av CV:n. Dessa är PDF-filer (.pdf) och Worddo-
kument (.docx). Eftersom textdokumenten har olika struktur så krävdes det två 
olika metoder för att omvandla dessa dokument till rena teckensträngar. 

För att eliminera språkliga egenskaper samt onödig information ur dessa tecken-
strängar användes metoder som nämndes i avsnitt 2.3.1. Där teknikerna tokenise-
ring, ”stop words removal” och stemming användes. För att utföra detta användes 
Python-biblioteket Natural Language Toolkit [14] som tillhandahåller hjälpmeto-
der för att utföra ovan nämnda tekniker. Fördelen med detta bibliotek mot övriga 
var att denna implementation hade stöd för att bearbeta svensk text. 

3.4 Implementation av prototyp 
Programmeringsspråket Python 3 [15] valdes för att implementera prototyperna. 
Den främsta anledningen till detta är att det finns ett flertal bibliotek som är an-
vändbara för maskininlärning. NumPy är ett bibliotek som innehåller flertalet 
hjälpmetoder för att utföra vetenskapliga beräkningar samt avancerade vektorre-
presentationer. Scikit-learn [16] och Tensorflow [17] är två bibliotek som tillhan-
dahåller verifierade maskininlärningsmodeller. Främsta fördelarna med dessa 
biblioteket är att de tillhandahåller hjälpmedel som gör det enklare att implemen-
tera modellerna på ett sådant sätt att det lätt går att konfigurera dessa. Grund-
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implementationen av dessa är gjord med vetenskapligt fungerande och presterande 
matematiska modeller. 

Prototypen utvecklades som en egen modul fristående från Cheffle:s övriga system. 
Detta tillvägagångsätt valdes då tiden för arbetet var begränsad. Cheffle:s system är 
inte skrivet i Python vilket skulle medföra integrationer som ansågs vara för 
tidskrävande för att utföra det inom tidsramen för arbetet. En fördel med en sådan 
fristående modul är att prototypen inte blir allt för specialanpassad efter företagets 
system utan kan återanvändas och lätt ändras vid behov, då den har låg koppling 
till ur ett programmeringsperspektiv. 

3.4.1 Grundarkitektur 
Som tidigare nämndes så var det maskinlärningsalgoritmer som valdes ut för vi-
dare granskning. För att kunna bygga en prototyp som kan använda sig av Cheffle:s 
data så behövs det ett mellanliggande steg som omvandlar Cheffle:s data till en vek-
torrepresentation som en maskininlärningsmodell förstår sig på.  

Som nämndes i avsnitt 3.3 så anropas en resurs som i sin tur returnerar ett JSON-
objekt. För att extrahera och omvandla denna data så skapades två klasser. En 
klass Jobb och en klass Kandidat. Dessa klasser är representationer av jobbannon-
ser respektive jobbansökningar som lästs in från JSON-objektet.  

Klassen Jobb samlar endast information från jobbets JSON-sträng. I klassen Kan-
didat utvinns även text ur kandidaternas personliga texter och CV:n som beskrivs i 
avsnitt 3.3.1.  

När all tillgänglig information har samlats in för respektive klass omvandlas klas-
sernas egenskaper till vektorrepresentationer. Detta görs genom att jämföra klas-
sernas information mot olika fördefinierade listor. Till exempel kan en fördefinie-
rad lista innehålla yrkestitlar som kock och servitris. Om jobbets eftersökta jobbti-
tel är kock kommer den platsen i jobbets vektor fyllas med ett positivt värde. På 
detta sätt skapas vektorer som representerar vilka egenskaper kandidaten har och 

Figur 3.1 Flödet i prototypen där JSON-objektet som i slutändan blir en sammanslagen vektor som kan 
skickas in i ML-modellen 
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vilka egenskaper som eftersöks i jobbannonsen. Detta sker för båda klasserna och 
slutligen läggs jobbvektorn och kandidatvektorn ihop till en gemensam vektor som 
kommer att fungera som indata i maskinlärningsmodellerna. Utdata är den klassi-
ficerade betygsklassen från modellerna, dessa är diskreta värden mellan 1 och 5. 

3.4.2 SVM 
Supportvektormaskinen implementerades med hjälp av Scikit-learn [16]. Som tidi-
gare nämndes i kapitel 3.4 så valdes Scikit-learn för att implementera SVM. Detta 
då det var enkelt att variera modellens parametrar. Parametrarna varierades för att 
få modellen att prestera på bästa sätt tillsammans med den existerande dataupp-
sättningen. Polynomial- och RBF-kärnor testades för att anpassa modellen så den 
skulle kunna dela in klasserna på ett så bra sätt som möjligt. En linjär modellindel-
ning testades också för att ha ett värde att utgå ifrån för att kunna se förbättring av 
modellen.  

Två olika approacher för klassificeringsmetoden implementerades och testkördes. 
Dessa var OVR och OVO. Båda klassificeringsmetoderna valdes ut och testkördes, 
detta då de presterar olika bra beroende på hur välbalanserad den data som ska 
klassificeras är. 

3.4.3 Neuralt nätverk 
Det fanns ett antal bibliotek att välja mellan vid implementationen av det artifici-
ella neurala nätverket. Valet föll slutligen på att implementera det neurala nätver-
ket med hjälp av samma bibliotek som SVM implementerades med, alltså Scikit-
learn [16]. Valet gjordes framförallt för att båda implementationerna då använder 
sig av samma grundbibliotek som bygger på verifierade maskinlärningsmetoder. 
Att använda samma underliggande bibliotek underlättar vid implementation och 
försäkrar att implementationerna har liknande förutsättningar. Med liknande för-
utsättningar försäkras att skillnader i algoritmerna avgör resultatet, inte underlig-
gande teknik.  

Genom att korrigera parametrar för det neurala nätverket kunde nätverkets klassi-
ficeringsförmåga förbättras. Antalet neuroner och lager varierades för att hitta de 
parametrar som gav bäst resultat för datauppsättningen. Som nämndes i avsnitt 
2.4.4 så existerar det ett antal olika aktiveringsfunktioner. En aktiveringsfunktion 
som inte användes vid testerna var stegsfunktionen. Det som är positivt med funkt-
ionen gentemot övriga är att den gör träningen snabbare, detta mot att den preste-
rar ett mindre exakt resultat i varje neuron. Då en mindre mängd träningsdata an-
vänds behöver träningen inte gå snabbt, vilket innebär att den försämrade precis-
ionen inte kan motiveras. På grund av detta användes inte funktionen. Aktiverings-
funktionerna som testades var Sigmoid, Tanh och ReLu. Detta för att se hur de 
olika funktionerna påverkade modellens förmåga att utföra prediktioner.  
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4 Resultat 

Detta kapitel presenterar resultatet från de genomförda testkörningarna av proto-
typen. Testkörningarna använde olika kombinationer av parametrar för både SVM 
och artificiella neurala nätverk. Resultaten baseras på de utvärderingsmetoder som 
presenterades i avsnitt 2.6. Det genomsnittliga felet, normaliserade felet och F1-
måttet presenteras i diagrammen i avsnitten nedan.  

4.1 SVM 
Detta avsnitt presenterar resultatet som hämtats genom att testköra SVM-modellen 
med olika parametrar. Figurerna nedan visar det beräknade genomsnittliga felet 
och det normaliserade genomsnittliga felet för varje betygsklass. Detta genom att 
använda formel 8 och formel 9 från avsnitt 2.6.  

Betygsklasserna representeras av siffrorna 1–5 på diagrammets X-axel. Diagram-
mets Y-axel visar hur stort det uppmätta felet är. Ett positivt värde på Y-axeln in-
nebär att klassen övervärderas och klassificeringen har gett ett för högt betyg. Ett 
negativt värde på Y-axeln betyder att klassen är undervärderad och får ett för lågt 
betyg vid klassificeringen.  

I Figur 4.1 och Figur 4.2 presenteras resultatet för testkörningarna av SVM-
modellen. I båda figurerna använder sig modellen av en RBF-kärna. Figur 4.1 ne-
dan använder sig av klassificeringsmetoden en-mot-en (OVO). 

 

Figur 4.1 Det beräknade felet för varje klass vid körning av SVM med RBF-kärna och OVO-
klassificering 
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Figur 4.2 presenterar resultatet där SVM testkördes med en RBF-kärna och med en 
en-mot-rest (OVR) klassificerare. 

Diagrammen i Figur 4.3 och Figur 4.4 visar resultatet från testkörningarna med en 
polynomial kärna. Där Figur 4.3 använder sig av en OVO-klassificerare och Figur 
4.4 använder en OVR-klassificerare. 

Figur 4.2 Det beräknade felet för varje klass vid körning av SVM med RBF kärna och OVR-
klassificering 

Figur 4.3 Det beräknade felet för varje klass vid körning av SVM med polynomial kärna och 
OVO-klassificering 
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Figur 4.4 Det beräknade felet för varje klass vid körning av SVM med polynomial kärna och 
OVR-klassificering 

 

Figur 4.5 Jämförelse av de genomsnittliga normaliserade felet för SVM-modellens olika test-
körningar 

 

 

Figur 4.5 visar det genomsnittliga uppmätta felet för varje kombination, där felet 
för de olika klasserna har slagits ihop till ett medelvärde. 

 

Diagrammet visar att en polynomial kärna tillsammans med en OVO-klassificerare 
är den kombinationen för SVM som i genomsnitt uppnådde minst felklassificering-
ar. Alla kombinationer gav ett negativt utfall i sin klassificering, vilket innebär att 
alla SVM-modeller utför en undervärdering vid klassificeringen.  
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Figur 4.7 Det beräknade felet för varje klass vid körning av ANN med ReLu aktiveringsfunkt-
ion och 2 lager innehållandes 4 respektive 2 neuroner. 

 

4.2 ANN 
Avsnittet presenterar resultatet från testkörningar av den implementerade ANN-
modellen. Denna modell kördes med olika typer av aktiveringsfunktioner och olika 
antal lager. Figurerna är uppbyggda på samma sätt som de i avsnitt 4.1. Det vill 
säga att figurerna visar det genomsnittliga och det normaliserade felet. 

I de tre första figurerna nedan visas resultatet från testkörningar av ANN med två 
lager. I det första lagret användes 4 neuroner och i det andra lagret 2. I Figur 4.6 
användes en sigmoid aktiveringsfunktion. I Figur 4.7 användes ReLu som aktive-
ringsfunktion och Tanh användes i Figur 4.8. 

Figur 4.6 Det beräknade felet för varje klass vid körning av ANN med sigmoid aktiverings-
funktion och 2 lager innehållandes 4 respektive 2 neuroner. 
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Figur 4.8 Det beräknade felet för varje klass vid körning av ANN med tanh aktiveringsfunkt-
ion och 2 lager innehållandes 4 respektive 2 neuroner. 

 

Figur 4.9 Det beräknade felet för varje klass vid körning av ANN med sigmoid aktiverings-
funktion med 3 lager innehållandes 15, 5 och 2 neuroner. 

 

 

Ytterligare testkörningar utfördes med fler lager och neuroner i nätet. I nedanstå-
ende figurer testkördes modellen med tre lager innehållandes 15 neuroner i det 
första, 5 i det andra och slutligen 2 neuroner i det sista lagret. 
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Figur 4.11 Det beräknade felet för varje klass vid körning av ANN med Tanh aktiveringsfunkt-
ion med 3 lager innehållandes 15, 5 och 2 neuroner. 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.10 Det beräknade felet för varje klass vid körning av ANN med ReLu aktiveringsfunkt-
ion med 3 lager innehållandes 15, 5 och 2 neuroner. 
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Figur 4.12 Jämförelse av de genomsnittliga normaliserade felet för ANN-modellens olika test-
körningar 

 

I Figur 4.12 visas en samanställning av det beräknade normaliserade genomsnitt-
liga felet utifrån klassificeringen de olika testkörningarna utfört. 

 

4.3 Jämförelse 
Utifrån mätningarna av SVM och ANN som genomförts och presenterats i avsnitt 
4.1 och 4.2 går det att urskilja vilka parametrar som i genomsnitt resulterade i lägst 
felmarginal för de två modellerna, dessa visas nedan i Figur 4.13 och Figur 4.14. 
För SVM fick en polynomial kärna tillsammans med en OVO-klassificerare bäst 
resultat i körningarna. För ANN hade två uppsättningar av neuroner och lager lin-
kande resultat. Båda körningarna använde sig av sigmoid aktiveringsfunktion men 
skiljde sig åt i antal lager och neuroner.  

I Figur 4.13 visas det normaliserade genomsnittliga felet för de tre modellerna.  

 

 

Figur 4.13 maskininlärningsmodellerna med lägst genomsnittliga normaliserade felet utifrån 
testkörningarna 
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Figur 4.14 F1 –måttet som visar hur hög precision och täckning modellerna har i sina klassifi-
ceringar 

 

Figur 4.14 visar F1-måttet på precisionen och täckningen. Båda ANN-modellerna 
visar högre normaliserade genomsnittliga fel och lägre F1-mått än SVM 
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5 Analys och diskussion 

Följande kapitel analyserar, diskuterar och jämför resultaten från kapitel 0. En 
aspekt som diskuteras är hur den begränsade datauppsättningen kan ha påverkat 
resultatet. Avsnittet innehåller även en analys om arbetets påverkan på sociala, 
hållbara och ekonomiska aspekter.  

5.1 Analys av resultatet 
Mätningarna av F1-måttet visar procentuellt hur bra de olika modellerna är på att 
göra en helt korrekt klassificering. SVM-modellen som använde sig av polynomial 
kärna och klassificeringsmetoden en-mot-en gav det högsta F1-måttet på 44%. ANN 
med sigmoid aktivering och tre dolda lager hade ett F1-mått på 39%, vilket är 5 pro-
centenheter lägre.  

Eftersom det finns 5 olika klasser så skulle en modell som bara gissade, pricka rätt 
20% av gångerna. Detta innebär att SVM klassificerar 22 procentenheter mer pre-
cist än ett slumpat svar. Trots denna förbättring ger SVM fel betygsklass till mer än 
hälften av alla ansökande.  

Det genomsnittliga felet för modellerna visar att det, trots den låga precisionen, 
finnas potential för en automatiserad lösning. En modell behöver inte alltid ha en 
exakt precision för att vara användbar. Skulle systemet exempelvis rekommendera 
alla kandidater som får betyg 3 eller uppåt, kommer de med betygsklass 4 och 5 att 
rekommenderas, även om klassificeringen är fel med en betygsklass. Detta skulle 
innebära att kandidater som är mest lämpade för tjänsten rekommenderas för job-
bannonsen. 

SVM med kombinationen polynomial kärna tillsammans med en en-mot-en klassi-
ficerare presterade bäst i testkörningen. I testkörningen lyckades SVM i genomsnitt 
klassificera -0,062 betygsenheter ifrån den korrekta betygsklassen, vilket innebär 
att modellen har klassificerat väldigt nära den korrekta betygsklassen. ANN som 
använde sig av två lager i detta fall var den som kom närmast sin betygsklass med 
ett genomsnittligt fel på -0,18. Ju närmare 0 det genomsnittliga felet är desto när-
mare kommer modellen att utföra korrekta klassificeringar.  

Testkörningarna för SVM-modellerna hade mer konsekventa resultat än ANN. Det 
genomsnittliga felet varierade stort mellan ANN:s olika parameterkombinationer. 
Detta kan tyda på att ANN var osäkrare än SVM vid sin klassificering, vilket lett till 
att ANN utfört mer slumpmässiga klassificeringar.  

Vid testkörningarna hade både SVM och ANN svårigheter med att klassificera de 
lägsta och högsta klasserna, alltså betygsklass 1 och 5. Eftersom det är människor 
som oberoende utför betygsättningen, finns risken att det kommer uppstå en in-
konsekvent betygsättning. Samma ansökan för ett jobb med exakt samma kompe-
tenskrav kan få helt olika betyg. När en arbetssökande får för högt betyg ökar mo-
dellen värdet på de kompetenser personen har angett i sin ansökan, på samma sätt 
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minskar kompetensers värde på grund av ansökningar som har tilldelats för lågt 
betyg. Detta betyder att utfallet smalnas av och att extremfallen (betygen 1 och 5) 
blir svårare att klassificera. Detta då modellen blir mer osäker vad de olika kompe-
tenserna ska ha för inverkan på valet av betygsklass. Som tidigare nämndes i av-
snitt 3.2 var mängden träningsdata i detta arbete begränsad. På grund av detta kan 
anomalier i betygsättning ge en större negativ inverkan på resultatet. Ju större da-
tamängd som används desto mindre betydelse kommer varje inkonsekvent betyg-
sättning att ha. 

5.2 Valet av metod och algoritm 
Det första stora valet stod mellan att välja en maskinlärningslösning gentemot den 
semantiska matchningsmetoden. Valet föll på maskininlärning då denna metod är 
mer dynamisk, i den mening att den lättare kan förändras och hitta samband och 
införa dimensioner som den statiska modellen inte kan göra i samma utsträckning. 
En semantisk lösning hade troligen fungerat just för denna begränsade prototyp, 
men som nämndes är den svårare att förändra.  

För att kunna dra mer konkreta slutsatser kring prototypen hade det varit värde-
fullt att kunna testa flera fler maskininlärningsmodeller och algoritmer.  

SVM och ANN valdes ut för testning då dessa ansågs passa datauppsättningen. An-
ledningen till att SVM valdes var att den i tidigare studier visat goda resultat för 
olika typer av klassificeringsproblem. ANN är en metod som kan hantera problem 
av hög dimensionalitet. ANN konsumerar mer data då den genom iterationer upp-
täcker olika samband. ANN presterade aningen lägre träffsäkerhet än SVM i resul-
tatet, men bör med mer data kunna prestera likvärdigt eller till och med bättre. 

Naive Bayes är en annan modell som hade varit intressant att testa. Detta då den 
fungerar bra på små datamängder. Med tanke på den begränsade datauppsättning 
som fanns att tillgå hade Naive Bayes kunnat bidra med spännande resultat. Då 
lösningen är tänkt att innefatta en mycket högre dimensionalitet hade detta resul-
tat dock inte varit jämförbart med algoritmens beteende i den verkliga implemen-
tationen. Därför ansågs SVM och ANN som bättre modeller att testa, trots Naive 
Bayes fördelar. 

5.3 Sociala, hållbara och ekonomiska aspekter 
Grunden till arbetet bygger på att minska tiden små företag behöver lägga på att 
rekrytera personal. Detta genom att skapa en lösning där en rekryteringsansvarig 
på ett företag automatiskt kan få rekommendationer på tidigare arbetssökande 
med rätt kompetenser. En automatiserad lösning leder till minskad stress, kunnig 
personal och en hållbarare arbetsmiljö. Att kunna rekrytera kompetent personal 
leder förhoppningsvis till att färre rekryteringar behöver göras. Detta då kunnig 
personal minskar stressen på arbetsplatsen och anställda som trivs i sina roller 
stannar längre på företaget. Att underlätta rekrytering av kompetent personal re-
sulterar därför i både ekonomisk och social hållbarhet.  

Ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att en algoritm som rekommenderar arbetssö-
kande personer är rättvis. Om algoritmen får för sig att vissa typer av ansökningar 
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skall betygsättas lågt kan personer med vissa kompetenser och bakgrund ha svå-
rare att få jobb via tjänsten. Kanske behövs ett övervakande system i framtiden för 
att se till att inte ansökningar från personer med en viss uppsättning kompetenser 
blir över- eller underrepresenterad. Om en profil värderas på ett felaktigt sätt är det 
alltid bättre om den övervärderas. I fallet att en arbetssökande inte blir rekommen-
derad får en rekryterare aldrig se profilen och den arbetssökande får därmed inget 
jobb. Om en profil övervärderas går rekryteraren i värsta fall inte vidare med den 
arbetssökande personen, då den arbetssökande inte har rätt kompetenser. 

Det finns ingen uppenbar miljöpåverkan av detta arbete. Digitalisering i allmänhet 
bidrar dock till mindre förbrukning pappersdokument vilket leder till mindre onö-
dig förbrukning av jordens resurser. Genom att förbättra digitala tjänster kan fler 
lockas från manuell hantering till digital hantering.  
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6 Slutsatser 

Målet med arbetet var att hitta en lämplig metod eller algoritm för att kunna auto-
matisera matchningen mellan jobbsökande och nya jobbannonser. Valet av metod 
föll på maskininlärning. SVM och ANN var två maskininlärningsmodeller som tes-
tades, båda modellerna undervärderade sin betygssättning och hade för låg träffsä-
kerhet för att någon av dessa i nuläget kan övervägas för en verklig implementat-
ion. En orsak till detta resultat kan vara de små mängder data som fanns att tillgå 
samt dålig kvalité på data för det högsta och lägsta betyget. Avsaknaden av tydliga 
mönster av parametrar på det lägsta och högsta betygsklasserna medförde att dessa 
klasser var svåra för modellerna att klassificera.  

SVM med polynomial kärna och en-mot-en klassificerare hade högst resultat i 
mätningen av precisionen (F1-måttet), detta med ett värde på 44%. Prototypen vi-
sar trots den relativt låga träffsäkerheten god potential, detta då både SVM och 
ANN generade låga genomsnittliga fel vid sina respektive testkörningar. 

Prototypen visar att en implementerad maskinginlärningsmodell med större 
mängd träningsdata än det som användes i denna undersökning skulle kunna vara 
en lösning på problemet. I nuläget rekommenderas inte företaget att utföra en im-
plementation med de modeller som testats i undersökningen. Detta då företaget 
har för lite data för att träna en sådan modell som implementerats och testats i 
denna uppsats. I framtiden när företaget får mer användare och data om ansök-
ningar bör en lösning med antingen SVM eller ANN vara möjlig att genomföra.  

För att kunna göra en säker analys av vilken av SVM och ANN som är den lämplig-
aste modellen att använda skulle det krävas mer testdata. Detta för att minimera 
påverkan från anomalier i datauppsättningen. 

6.1 Framtida arbete 
En rekommendation för framtida arbeten inom området är att skapa en textutvin-
ning som skulle kunna ta till vara på andra parametrar än att fylla på saknad in-
formation i fasta formulär. Utvinnaren skulle kunna hämta egenskaper från CV:n 
som exempelvis arbetslivserfarenheter, nyckelord med mera. På så vis kan mo-
dellen få en större förståelse för att kunna klassificera det högsta betyget. Då denna 
typen av textutvinning saknades i detta arbetet förekom stora avvikelser för ansök-
ningar som fått det högsta betyget. Viktigt att ha i åtanke är att ju fler parametrar 
som införs desto mer data krävs för att maskininlärningsmodellen ska kunna göra 
klassificeringar med hög precision. 
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