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Bruk av AI til rekruttering i kundeservice 
 
Vil bruk av maskiner og kunstig intelligens (AI) gi bedre rekruttering til kundeservice? Det 
er et interessant spørsmål, også aktualisert i artikkelen «Tall og teknologi kan løfte HR-
arbeidet» i Dagens Perspektiv 25.juni 2020. 
 
Artikkelen tar opp hvordan maskinene nå i stadig større grad tas i bruk innen HR-faget. Det 
kan gi personalavdelingen en enda viktigere og mer strategisk rolle i virksomheten. Både ved 
å sikre riktigere ansettelser og tidlig fange opp medarbeidere som vurderer å slutte. Vi vet at 
feilansettelser kan være svært dyrt, og de fleste virksomhetene ønsker å beholde dyktige og 
viktige medarbeidere. I denne konteksten blir da bruk av ny teknologi et nyttig aktivum for 
HR-avdelingen. 
 
Rutineoppgaver 
 
Mange bedrifter har tatt i bruk RPA (Robotic Process Automation) til regelstyrte 
rutineoppgaver. For HR avdelingen vil bruk av AI også kunne brukes til mer rutinestyrete 
oppgaver som for eksempel å avtale intervjuer.  
 
Organisasjonen HR Norge bekrefter i artikkelen at det er mange virksomheter som er i gang 
med å automatisere stadig flere HR-oppgaver. Tradisjonelt er det mange administrative 
oppgaver som er tillagt HR-avdelingen, og disse oppgavene er åpenbare kandidater for 
effektivisering ved bruk av teknologi.  
 
Typiske oppgaver som helt eller delvis kan automatiseres og digitaliseres, er knyttet til 
rekruttering, onboarding, timelister, lønn, kompetanseheving, karriereutvikling og avslutning 
av et arbeidsforhold. For kundeservice er det spesielt interessant med rekruttering, 
onboarding og kompetanseutvikling i tillegg til å identifisere kandidater og talenter for 
videre karriere i virksomheten. 
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Gode analyser 
 
Det som HR Norge, og spesielt større virksomheter, ser på som svært interessant, er bruk av 
AI til ulike analyseformål. HR analyse er også på vei til å bli et eget fagområde, fordi verdien 
av å samle og nyttiggjøre seg relevante data er stor. Ved bruk av kunstig intelligens kan man 
bruke dataene til å forutse utvikling fremover. Gjennom å kartlegge og analysere kjennetegn 
ved egne ansatte, og eksterne søkere til ulike stillinger, så kan man både forutse hvem som 
kan komme til å si opp i tiden fremover, og sannsynliggjøre i hvilken grad jobbsøkere vil 
lykkes i en aktuell stilling. 
 
Mange kundeservice enheter vil derfor ha stor nytte av å jobbe enda tettere med HR 
fremover, eksempelvis i forhold riktig rekruttering. En god analyse kan bety mye for å sikre 
en god match mellom aktuelle kandidater og den kulturen man har i kundeservice. 
 
Telenor er et av de store selskapene i Norge som forsker på, og bruker AI, i HR-sammenheng. 
I artikkelen i Dagens Perspektiv kommer det frem at Telenor ved hjelp av kunstig intelligens 
og gode analysemodeller, med høy grad av treffsikkerhet, har forutsett hvilke ansatte som 
vil slutte. Telenor forsker Jarle Hildrum sier det er interessante muligheter med denne 
teknologien, men at man må gjøre grundige vurderinger før man iverksetter denne 
arbeidsmetoden i organisasjonen. 
 
Rask omstilling 
 
Rask omstilling i forhold til kunders adferd er viktig for kundeservice. Et enda tettere 
samarbeid med et mer digitalisert HR, vil kunne gi enda sikrere og bedre valg for 
beslutninger både i forhold til å rekruttere riktig - og å sikre god utvikling og motivasjon for 
sentrale medarbeidere og ledere som allerede jobber i virksomheten. 
 
 
Artikkelen er inspirert av artikler i Dagens Perspektiv fredag 26.juni 2020. 
 


