
KATEGORIER/MER!

Smartare sök i
Platsbanken ger bättre
trä!ar – och med öppet
api får "er tillgång

 
Jobbannonser kan vara en djungel. När

AI 2020-09-27 07:01

LÄS FRITT TILL 10:01

KATEGORIER/MER!

Smartare sök i
Platsbanken ger bättre
trä!ar – och med öppet
api får "er tillgång

 
Jobbannonser kan vara en djungel. När

AI 2020-09-27 07:01

LÄS FRITT TILL 10:01

IDG.se – Nordens största IT-nätverk "
Sajter

#
Sök

$
Meny

Smartare sök i Platsbanken ger bättre träffar –…
Sparad i Dropbox • 27 sep. 2020 18:23

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.739838/ai-sok-platsbanken
https://www.idg.se/
https://www.idg.se/2.1085/1.50095/sok-pa-idgse
https://computersweden.idg.se/
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.739838/
https://computersweden.idg.se/2.38901/bransch
https://techevents.idg.se/
https://whitepaper.idg.se/
https://www.idg.se/2.38287/idg-samtliga-nyhetsbrev
https://www.idg.se/allt-om/ai


du söker jobb kan mängder av de
annonser du får upp vara irrelevanta. Nu
använder Arbetsförmedlingen en AI för
att sålla fram de relevanta i Platsbanken
och nu kan också andra aktörer ta del
av det genom öppna data.
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Fritextsökning är alltid knepigt och det
märks också när det gäller jobbannonser.
Söker man exempelvis jobb som
fysioterapeut och söker på det så kan det
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komma upp annonser där man söker
arbetsterapeuter för att det står i
annonsen att man bland annat ska arbeta
med fysioterapeuter.

Sedan snart ett år tillbaka har
Arbetsförmedlingen arbetat med att med
hjälp av maskininlärning sålla fram just de
annonser som har den typ av jobb man
faktiskt söker genom att identifiera de
nyckelord som arbetsgivaren uttrycker i
sin annons.

– Det fungerar bra eftersom sökningarna
blir mer relevanta, säger Jonas
Södergren, tekniskt ansvarig vid Jobet
ech Development på Arbetsförmedlingen,
den avdelning som tagit fram AI-tjänsten.

Jonas Södergren.
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Stort steg
Men det viktigaste är inte bara att skapa
en bra kundupplevelse utan också att ta
ett stort steg mot ökad automatisering.

– Om inte kunskapen är inbakad – som
med den här AI-tjänsten – så krävs en
människa som läser annonsen och
strukturerar indata. Och för att fler ska
kunna använda det så delar vi det nu
som öppna data och vem som helst kan
hämta det via öppna api:er på vår sajt
jobtechdev.se för alla som vill utveckla
funktionaliteten eller ta fram nya tjänster.

Vilka är det då som kan ha nytta av den
här tjänsten? Jo, alla de grupper som
Arbetsförmedlingen vänder sig till enligt
Jonas Södergren, förutom de
jobbsökande även arbetsgivare och de
aktörer som erbjuder
jobbmatchningstjänster.

– Arbetsgivare kan se hur träffbilden blir
på deras annonser och det kan bli ett sätt
att hjälpa dem att uttrycka sitt behov
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tydligare – det är en pusselbit som har
saknats. Och det här är ju också teknik
som är svår för mindre aktörer att ta fram
själva, säger han.

Tio år bakåt i tiden
För att träna AI:n att tolka jobbannonser
rätt har man använt historiska data från
annonser tio år bakåt i tiden.

– Det är ju tricket att man måste ha data
för att testa, utvärdera och träna. Det här
är annonser som varit tillgängliga som
öppna data egentligen hela tiden men
som varit svåra att använda just på grund
av sitt fritextformat men nu kan andra
använda vår tjänst för att kunna dra nytta
av dem för sina egna ändamål.

Trots att det bara gått några dagar sedan
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Arbetsförmedlingen gick ut med att AI-
tjänsten nu finns tillgänglig så har det
redan varit aktörer som är intresserade av
att prova.

– Redan nu finns de som upptäckt
tjänsten och registrerat sig. Och det här
är ju en tjänst som efterfrågats och som
det finns ett rejält sug efter. Som konkret
kan användas och skapa nytta redan
imorgon, säger Jonas Södergren.

Läs också:
Nu bygger myndigheter ekosystem för
öppna data – och öppen källkod
Så ska AI hjälpa Arbetsförmedlingen att
ge bättre stöd

Bli Pro-medlem för att bidra med din åsikt ➜

Karin Lindström
REDAKTÖR VERKSAMHET & SAMHÄLLE
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Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65 106 78 Stockholm Tel:
08-453 60 00

dagligen nyheter som du kan ta del av via
sajt, mobil, nyhetsbrev och event.

Chefredaktör & ansvarig utgivare: Marcus
Jerräng

Kontakta oss
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