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Abstrakt 
Författare:    Frida Ekelund och Jannie Lahti  
 
Handledare:  Olle Duhlin  
 
Examinator:  Hans Wessblad 
 
Kurs:  Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat),  

15 hp, 2FE78E 
 
Titel:  “Det gäller att hänga med” - En kvalitativ studie om hur 

digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll  
 
Problemformulering:  Vad har digitaliseringen inneburit för HR-avdelningar inom den 

offentliga sektorn?  
 
Syfte:  Uppsatsens syfte är att identifiera hur digitaliseringen har påverkat 

HR-avdelningars arbete och roll, för att skapa en förståelse för 
vilka följder digitaliseringen har lett till för HR-avdelningarna. 

 
Metod:  En induktiv ansats och kvalitativ datainsamling där det empiriska 

materialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer på 
informanternas arbetsplatser. 

 
Slutsats:  Studien påvisar att digitaliseringen har inneburit och innebär en 

förändring för HR-avdelningar. Digitaliseringen har lett till att 
digitala verktyg introducerats som har påverkat många 
arbetsprocesser, och framför allt det administrativa arbetet. 
Digitaliseringen har även lett till konsekvenser för hur arbetet ser 
ut och hur bland annat kommunikation, relationer och effektivitet 
uppfattas. HRs roll har förändrats till att ha blivit mer stödjande, 
mer strategisk och antagit rollen till att vara en förändringsagent. 

 
Nyckelord:  Digitalisering, digital HR, HR-avdelningar, förändring, digitala 

verktyg, HRs roll.  
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1 Inledning 

I följande kapitel presenterar och redogör vi för bakgrunden till digitaliseringen och hur den 

kan sammanlänkas med HRs betydelse för organisationer. Det leder till vår 

problemformulering och syfte som specificerar vad studien kommer att handla om.  

 

1.1  Bakgrund 
Sedan industrialiseringen tog fart har ingen annan process varit mer revolutionerande för 

samhället än digitaliseringen. De möjligheter som digitaliseringen bidrar med innebär att 

både arbete och hur människan gör saker förändras i grunden (Svenskt Näringsliv, 2016). 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är det den snabba utvecklingen av teknologi som har gjort 

den digitala världen möjlig. Digitaliseringen grundar sig i datorisering vars innebörd är att 

göra fysiska ting tillgängligt i digital form, och har senare kommit att innebära både 

datorisering och dess konsekvenser för samhället över huvud taget (Svenskt Näringsliv, 

2016). 

  

Vi är mitt uppe i utvecklingen att gå från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle som har 

kommit att innebära både möjligheter och utmaningar för samhället i stort och för de 

organisationer vilka verkar inom det enligt Digitaliseringskommissionen (SOU 2016:85). 

Digitaliseringen leder till en förändring av hur vi gör saker, tar oss an uppgifter, upplever 

saker och finner lösningar. Att använda ny teknik förändrar förutsättningar och villkor för 

företag, arbetsliv, offentlig sektor, tillit, utbildning och social sammanhållning i samhället. En 

viktig aspekt är att ha förmågan att tillämpa de resultat som den insamlade datan resulterar i, 

för att på så sätt skapa möjlighet att använda sig av kunskapen på bästa sätt (ibid.). Genom 

digitaliseringen och att information till större grad finns tillgänglig i digitalt format, har 

digitala verktyg för att behandla information utvecklats och skapat gemensamma plattformar 

för digitala system. På grund av det förändras ekonomin och det skapas radikalt nya 

förutsättningar som utmanar etablerade affärs- och verksamhetsmodeller (Svenskt Näringsliv, 

2016). Digitaliseringen och samhällsutvecklingen förändrar också människors attityder, 

värderingar och beteenden i stort (SOU 2016:85), vilket leder oss in på hur digitaliseringen 

förändrar arbetssituationer och organisationer i stort. 
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Digitalisering på arbetsplatsen 

Enligt Digitaliseringskommissionens rapport från år 2016 har utvecklingen av 

digitaliseringen de senaste åren gått från att enbart fokusera på teknik till att fokusera mer på 

människans uppfattning av teknik. Digitaliseringen inverkan på människor samt hur 

digitaliseringen kan förändra samhällsutvecklingen är båda pågående processer som påverkar 

dels samhället, men även arbetsplatser i stort (SOU 2016:85). Jesuthasan (2017) beskriver att 

den digitala revolutionen förändrar arbetsplatser på olika sätt. Bland annat förändrar den 

sättet medarbetare knyter an både med varandra och organisationen på. Medarbetare 

kommunicerar och samarbetar idag till stor del genom bland annat email, snabbmeddelanden 

och olika samarbets- och produktivitetsprogram som exempelvis Slack och Facebook. 

Digitaliseringen har även förändrat var och när arbetet utförs samt på vilket sätt. Automation 

och robotisering har möjliggjort att arbetet kan delas upp i mindre delar, vilket innebär att 

själva arbetsuppgifterna för individen ser annorlunda ut och att delar av arbetet har blivit 

effektiviserat (ibid.). Vidare menar Dotlich (2017) att det skapas ett behov för personer i en 

organisation att kontinuerligt ompröva vem de är och vad de gör på grund av digitaliseringen. 

Det är därför av vikt att de ledande individerna i organisationen uppmärksammar 

konsekvensen av digitaliseringen och förstår vilken påverkan den kan ha på medarbetarna 

samt ser till det mänskliga i den digitaliserade tidsandan (ibid.). HR-avdelningen spelar en 

viktig roll i att se till människan i tider av förändring och hur de hanterar digitaliseringen kan 

vara tonsättande för acceptans och möjliggörande för organisationen (Jesuthasan, 2017).    

 

Digitalisering och de mänskliga resurserna 

HR är en förkortning av Human Resources och handlar om relationer mellan människor och 

ett av HRs fokus är att vara medarbetarnas ambassadör (Schødt, 2012). En viktig uppgift för 

HR är att se till att det finns en jämvikt i relationen mellan chefer och medarbetare. En annan 

av HRs arbetsuppgifter är att attrahera medarbetare till organisationen och ta hand om dem 

som redan finns i organisationen. Vidare beskrivs HR vara viktig i att främja de anställdas 

och organisationens förmåga att anpassa sig vid förändring (ibid.). HR har en viktig roll 

gällande att hjälpa organisationer att navigera nya sätt att arbeta på samt att engagera 

medarbetarna i och med digitaliseringen (Jesuthasan, 2017). Det beror på att HR-avdelningar 

kan fungera som en möjliggörare av digitalt engagemang eftersom de kan hjälpa 

organisationer att utnyttja de digitala teknologierna (ibid.). Inom dagens organisationer 

använder sig många HR-avdelningar av olika digitala verktyg när det gäller bland annat 
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löneadministration, rekrytering och kompetensutveckling. Dock finns indikationer på att HRs 

grundläggande arbetsuppgifter kommer att behöva förändras ytterligare på grund av 

digitaliseringen och att de får tid över till annat (Francis, Parkes & Reddington, 2014). 

  

Sammanfattningsvis upplever vi att digitaliseringen och dess fokus på bland annat digitala 

lösningar, automatisering av olika processer, digital kommunikation, och enligt kritiker på 

många sätt ett fokus på “maskiner framför människor”, påverkar organisationer på många 

olika plan. Därför upplever vi att HR-avdelningar, vilka vanligtvis är präglade av relationer 

och personlig kontakt, och driven av frågor om människans betydelse och välbefinnande i 

och för organisationen, kan ses som en särskilt intressant del att studera. Digitaliseringen har 

betytt och förändrat mycket för organisationer, och HR-avdelningar kan anses ha ställts inför 

andra utmaningar än andra delar av organisationen. Med den utgångspunkten uppkom ett 

intresse som har legat till grund för den här studien och kommer att utvecklas vidare i 

följande avsnitt. 

 

1.2 Problemredogörelse 
HR är en betydelsefull resurs för organisationer i och med den kunskap och erfarenhet de 

besitter, och HR-avdelningar beskrivs inneha en viktig roll i att skapa värde i digitaliseringen 

(Turulja & Bajgorić, 2016). HR-avdelningarna anses också vara avgörande för 

organisationers prestationer i ett turbulent organisationsklimat, och i en snabbföränderlig och 

kunskapsbaserad ekonomi, där HRs rutiner blir allt viktigare i organisationer för dess 

konkurrensfördelar och prestationer i och med digitaliseringen (ibid.). Enligt en internationell 

studie av Harvard Business Review är dock HR den avdelningen med lägst digital kunskap 

jämfört med andra avdelningar, som exempelvis IT och marknadsföring (HBRAS, 2015). 

Med tanke på HRs roll och värde för organisationer kan det därför enligt oss ses som 

intressant att se hur HR hanterar digitaliseringen i praktiken. 

 

Digitaliseringen för HR 

Trots att HR-avdelningar enligt Harvard Business Review (HBRAS, 2015) inte tycks ha 

någon större digital kunskap, beskrivs det att HR tack vare digitaliseringen börjat använda sig 

av digitala verktyg vid bland annat rekrytering, administrativa uppgifter och 

kompetensutveckling (Poisat & Mey, 2017). På grund av att HR tycks ha bristande kunskap 

gällande teknik började vi resonera kring hur HR hanterar de digitala verktygen. Enligt Poisat 
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och Mey (2017) finns det brister i tidigare forskning gällande vad användandet av de digitala 

verktygen skapar för faktiska konsekvenser, både positiva och negativa. Även om det 

förekommer diskussioner om att digitala verktyg kan leda till mindre administration för HR-

avdelningar samt öka HRs strategiska betydelse för organisationen på grund av att de sparar 

tid (Poisat & Mey, 2017; Strohmeier, 2007). Enligt Hillvesson och Lomberg (2015) leder 

digitaliseringen inte till att administrationsbördan minskar, utan att praktiker istället upplever 

att de lägger mer tid på administration än någonsin tidigare. En HR-direktör på 

Försäkringskassan menade i artikeln att den ökade administrationsbördan kan komma från att 

digitaliseringen gör att tillgången till information blir större. Vidare menar HR-direktören att 

det talas om ett papperslöst samhälle, men att det själva verket inte är så eftersom att använda 

digitala funktioner kan ses som en annan form en typ av pappersarbete (ibid.). Det visar 

enligt oss på att åsikter och upplevelser går isär, vilket likt ovan får oss att fortsätta våra 

funderingar kring vad som egentligen händer med HR-avdelningarna i en tid då de 

digitaliseras allt mer. 

 

Digital HR 

I vår jakt på hur HR-avdelningar har tillämpat digitaliseringen kom vi över begreppet digital 

HR, på engelska e-HRM. Digital HR är ett begrepp som enligt Strohmeier (2007; 2014), 

definieras som tillämpandet av informationsteknik som stödjer utövandet av HR-aktiviteter 

och dateras tillbaka till år 1995. Användandet av teknologi är grundläggande för digital HR 

eftersom det möjliggör interaktion mellan olika aktörer, oavsett fysisk plats. Det innebär att 

digital HR stödjer och möjliggör HR-avdelningens roll, och att det även kan ersätta vissa av 

HR-avdelningens arbetsuppgifter med hjälp av digitala verktyg (Strohmeier, 2007). Digital 

HRs tre övergripande mål beskriver Poisat och Mey (2017) är att reducera kostnader, 

förbättra HRs arbete och att bli mer strategiskt inriktade. Beskrivningar av på vilket sätt 

målen ska uppnås saknas dock, och i nuläget anser författarna att det främst är minskad 

administration och därmed reducerade kostnader som är de faktiska fördelarna (ibid). Ett 

intresse för hur det faktiskt ser ut i praktiken och vad praktiker anser om digital HR och 

digitalisering överlag för HR-avdelningar väcks hos oss. Vi ställer oss frågande till vilka 

möjligheter och utmaningar som digital HR har lett till. 

 

Digitalisering i den offentliga sektorn 

Vidare väcktes ytterligare ett intresse för oss när vi insåg att skillnaderna i den digitala 

mognaden är stor mellan olika organisationer, och att det finns en tröghet i digitaliseringen av 
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offentliga verksamheter enligt Ekonomistyrningsverket (2018). Det tycks finnas stora 

skillnader i vad för slags digitala tjänster organisationerna använder sig av, och det beskrivs 

råda en kompetensbrist bland offentliga aktörer. Offentlig sektor beskrivs heller inte lyckas 

med att involvera användare vid utvecklandet av tjänster (ibid.). Dock visar en SIFO-

undersökning att 83 % av de undersökta organisationerna upplever att en satsning på digital 

kompetens kommer att öka i framtiden (Visma, 2017), vilket visar på ett behov och en vilja 

till förändring. Vidare framkommer det att en stor del av organisationerna i den offentliga 

sektorn tror att det kommer att ske en större investering av mjukvara än av personal inom de 

närmsta åren (ibid.). Det här skapade en nyfikenhet hos oss över hur HR i den offentliga 

sektorn lyckats tackla digitaliseringen och vad “maskiner framför människor”, som vi nämnt 

tidigare, skapar för konsekvenser för HR-avdelningar i den offentliga sektorn. Arbetsgivare 

inom offentlig verksamhet skapar många arbetsmöjligheter och inom kommun och Landsting 

var det år 2017 cirka en miljon personer anställda (Arbetsgivarverket, 2017). HR-avdelningar 

inom den offentliga sektorn blir därmed enligt oss intressanta att studera eftersom de har 

kontakt med och ansvarar för ett stort antal personer. Personal kan idag ses som den 

viktigaste resursen för organisationer och ofta en av de mest kostsamma (Visma, 2017). För 

att nå framgång i framtidens kunskapsintensiva organisationer är effektiva och digitala HR-

processer därför av vikt (ibid.). 

 

Till följd av förståelsen av HRs värde för organisationer, digitaliseringens påverkan och 

offentlig verksamhets betydelse för arbetstillfällen kan vi konstatera att det vore av intresse 

att studera hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningar och vad digitaliseringen har 

inneburit för HR-avdelningarna. Utifrån ovanstående redogörelse kan vi se att implikationer 

på att minskad administration, ökad effektivitet, ett större strategiskt tänk och nya sätt att 

kommunicera kan vara en del av digitaliseringens påverkan på HR-avdelningar. Utifrån det 

vill vi se hur HR-avdelningar i praktiken har påverkats av digitaliseringen, vilket leder oss till 

vår problemformulering och syfte. 
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1.3 Problemformulering 
Vad har digitaliseringen inneburit för HR-avdelningar inom den offentliga sektorn?  

 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att identifiera hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete 

och roll, för att skapa en förståelse för vilka följder digitaliseringen har lett till för HR-

avdelningarna.   
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2 Metodkapitel 
I följande kapitel presenteras en genomgång av studiens tillvägagångssätt i syfte att skapa 

förståelse för de val vi har gjort för att genomföra studien. Kapitlet avslutas med en 

presentation av informanterna inför nästkommande kapitel.  

 

2.1 Forskningens karaktär 
Eftersom att vi i vår studie ville skapa en ökad förståelse för en empirisk verklighet valde vi 

en induktiv ansats till vår uppsats, något som enligt Bryman och Bell (2017) samt Kvale och 

Brinkmann (2014) innebär att generaliserbara slutsatser dras utifrån observationer. Vidare 

beskrivs det att teorin genereras utifrån praktiken (ibid.). På grund av att vi genom studien 

söker svar på vad digitaliseringen inneburit för HR-avdelningar och om den påverkar deras 

arbete och yrkesroll, är vår studie utforskande och kan benämnas som explorativ enligt Patel 

och Davidsson (2011).  

 

2.2 Kvalitativ forskningsstrategi  
Vi valde att använda oss av vad Jakobsson (2011) karaktäriserar som en kvalitativ 

forskningsstrategi, eftersom den ämnar beskriva och analysera olika karaktärsdrag och 

egenskaper av ett fenomen. Materialet vilken analysen baseras på består av text som kan 

utgöras av till exempel intervjuer eller observationer (ibid.). Eftersom vi likt Bryman och 

Bells (2017) beskrivning av kvalitativ forskning, också lägger en större tonvikt på ord än på 

siffror, visar det också på att vår uppsats är mer kvalitativ än kvantitativ eftersom det i den 

kvantitativa forskningen läggs mer tonvikt på kvantifiering (ibid.). I studien ville vi tolka och 

förstå HR-personalens upplevelser av digitalisering och deras upplevelse av vad 

digitaliseringen inneburit för dem och vilken påverkan den haft på deras arbete och roll, 

vilket passar bra in på Patel och Davidssons (2011) beskrivning av kvalitativ forskning. 

Författarna menar att kvalitativ forskning riktar in sig på mjuka data i och tolkande analyser 

samt handlar om att till exempel tolka och förstå människors upplevelser av något (ibid.). 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
I vår studie valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer (se Bilaga för intervjufrågor). Patel 

och Davidsson (2011) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att hitta och identifiera 

karaktärsdrag och beskaffenheten hos något, till exempel informantens uppfattningar om ett 
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fenomen. Eftersom vi ville identifiera informanternas uppfattning om fenomenet digital HR 

ansåg vi att kvalitativa intervjuer var en bra metod att använda, både för att svaren kräver 

kommunikativt utrymme och för att det passar vår induktiva ansats att vara mer flexibla. 

Kvalitativa intervjuer är mer flexibla än kvantitativa och forskaren får därmed möjlighet att 

ställa frågor och rätta till eventuella missförstånd i intervjusituationen enligt Holme och 

Solvang (1997). Den kvalitativa studien har dock både en svaghet och en styrka i det. 

Eftersom forskarens uppfattning förändras under intervjun och efteråt kan tolkningen se olika 

ut och förståelsen bli varierande beroende på vilket skede intervjun tar plats vid. Styrkan 

återfinns dock i att forskaren får en större förståelse och en djupare kunskap om ämnet (ibid.), 

vilket vi ansåg gynnade vår studie i slutändan. 

 

Intervjuer med informanter 

Vi intervjuade totalt sex informanter och de olika intervjuerna hölls i olika regioner i södra 

Sverige. Intervjuerna tog cirka 40–60 minuter vilket möjliggjorde att flera frågeområden 

kunde tas upp och en fördjupning av det mest intressanta kunde ske i enlighet med vad Kylén 

(2004) rekommenderar. Vi valde att utföra intervjuerna på informanternas arbetsplatser samt 

en och en. Det gjorde vi eftersom informanterna kan känna sig i underläge om fler än en 

person utför intervjun och om intervjun utförs på en plats där informanten känner sig 

obekväm (Trost, 2010). Att hålla intervjuerna på olika geografiska platser var också en av 

anledningarna till att vi valde att vara en intervjuare vid varje intervjutillfälle. På så sätt 

kunde vi komprimera tidsperioden för vilken intervjuerna hölls. Dock menar Kylén (2004) att 

två intervjuare ibland lättare kan förstå det som sägs. För att lösa det problemet lyssnade vi på 

varandras inspelningar av intervjuerna. 

 

Inspelning av intervjuer 

Samtliga intervjuer spelades in med mobiltelefon för att, i enlighet med Dalens (2015) 

rekommendation, inte missa några viktiga detaljer. Vi frågade också informanterna om det 

var okej att spela in intervjuerna, i överensstämmelse med Patel och Davidssons (2011) åsikt 

om att det är ett krav på att fråga informanterna om tillstånd för att spela in intervjuerna. Att 

spela in intervjuerna såg vi som en fördel eftersom det tillät oss att lyssna på materialet flera 

gånger, vilket Bryman och Bell (2017) samt Kvale och Brinkmann (2014) menar är en av 

fördelarna med att spela in intervjuerna. Vi ville också kunna göra en mer noggrann analys av 

vad informanterna sa, vilken är en annan fördel med att spela in intervjuerna enligt Bryman 

och Bell (2017). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ger inspelning av intervjuer intervjuaren 
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frihet att koncentrera sig på ämnet eftersom förande av anteckningar kan vara distraherande 

och avbryta samtalsflödet. Dock var vi medvetna om att det finns nackdelar med att spela in 

intervjuerna. Enligt Patel och Davidsson (2011) är en nackdel att inspelning kan hämma 

intervjupersonerna och göra att de inte svarar på frågorna på samma sätt. Dock menar Kylén 

(2004) att anteckningar hämmar eller stör minst lika mycket som inspelning gör. Vi tyckte att 

fördelarna med att spela in intervjuerna vägde upp nackdelarna och valde därför det 

tillvägagångssättet. 

 

Bearbetning av insamlat intervjumaterial 

Vi tog beslutet om att transkribera intervjuerna för att lättare kunna hitta teman och samband 

till teorin och analysen, i enlighet med vad Bryman och Bell (2017) rekommenderar. Vi valde 

att transkribera varandras intervjuer för att få en större inblick över samtliga intervjuer och 

därmed bidra till en mer nyanserad diskussion av materialet. Därmed fick vi även dubbla 

infallsvinklar vilket enligt Kylén (2004) stärker pålitligheten. En nackdel med transkribering 

är enligt Patel och Davidsson (2011) att det är tidskrävande, men vi ansåg att fördelarna med 

det för studiens syfte övervägde nackdelarna. 

  

Utifrån det transkriberade materialet letade vi efter gemensamma nämnare och svar som vi 

ansåg stack ut, för att ha möjlighet att strukturera upp informationen och på så sätt 

kategorisera svaren. Vi kodade därmed informationen utifrån Yins (2013) rekommendationer 

och liknande svar placerades i samma kategori. Vi gick noggrant igenom, diskuterade och 

försökte tolka svaren för att på ett fullgott sätt ta till oss informationen så att den kunde leda 

till betydelsefulla insikter, vilka hjälpte oss i arbetet med att analysera materialet. Att kritiskt 

granska materialet för att inte feltolka eller skapa en missledande analys gjordes i processen, i 

enlighet med Yins (2013) rekommendationer. Vi sökte efter både övergripande korrelationer 

mellan de olika informanternas svar, men även enstaka ord som var återkommande i enlighet 

med Trosts (2010) beskrivning av hur forskare bör gå tillväga. Vi tolkade materialet dels 

automatiskt under bearbetningen, och sedan genom att arbeta med kategorierna genom en 

slutbearbetning, utefter Trost (2010) rekommendationer. Utifrån det empiriska materialet 

sökte vi efter passande teori som stöttade empiriinsamlingen och kunde leda oss till relevanta 

slutsatser, ett arbetssätt Yin (2013) lyfter fram som ett vanligt sätt för att skapa ny mening av 

tidigare forskning och ett steg i vår induktiva ansats. 
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2.4 Urval 
Vi har genomfört intervjuer hos fyra stycken offentliga organisationer belägna i Kalmar, 

Vimmerby och Malmö. Vi valde att göra ett strategiskt urval och upplevde därigenom att vi 

kunde få med en stor variation av olika intressanta personer vilket Trost (2010) menar är 

eftersträvansvärt i kvalitativa studier. Vi använde oss av strategiskt urval eftersom det enligt 

Jakobsson (2012) bygger på att det ska ge en representativ bild av fenomenet som ska 

studeras. Vi började med att välja ut variabler vi ansåg vara betydelsefulla för vår studie, 

vilket i vårt fall blev personer som aktivt arbetar med HR inom offentlig verksamhet som har 

en utbredd HR-avdelning och tillhandahåller ett varierat antal tjänster samt personer som har 

arbetat med HR i ett flertal år, vilket Trost (2010) definieras som strategiskt urval. För att 

hitta våra informanter använde vi oss sedan också av bekvämlighetsurval vilket Trost (2010) 

menar är en vanlig metod att använda sig av för att få ett strategiskt urval. Att välja 

informanter i Kalmar, Vimmerby och Malmö gjordes eftersom de är närliggande geografiskt 

samt hemkommuner till oss, vilket definieras som ett bekvämlighetsurval enligt Kvale och 

Brinkmann (2014), Bryman och Bell (2017) samt Holme och Solvang (1997), vilka menar att 

bekvämlighetsurval är att välja de som är lättast att få tag på. Även om vi delvis har ett 

bekvämlighetsurval ställde vi krav på vilka informanterna var samt deras befattning, och 

valde personer som vi ansåg kunde bidra till vår studie. 

 

2.5 Forskningskvalitet 
Bryman och Bell (2017) menar att för vissa forskare har validitet och reliabilitet inte samma 

relevans inom kvalitativ forskning som vid kvantitativ forskning, men att begreppen ändå 

används på liknande sätt i praktiken. Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att validitet 

och reliabilitet är lika viktiga även vid kvalitativa studier. 

 

Validitet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att validitet, också kallat giltighet, kan hänföras till 

riktigheten och styrkan i ett yttrande. Vidare beskriver validiteten i vilken utsträckning en 

metod studerar det den är menad att studera. Vi valde att maila informanterna intervjuguiden 

ett par dagar innan intervjun ägde rum, något som enligt Bryman och Bell (2017) anser kan 

höja validiteten på grund av att det ökar deltagarnas förståelse och ger dem möjlighet att 

ställa frågor ifall något anses otydligt. Vidare menar Kylén (2004) att validiteten ökar genom 

att informella metoder, vilka är lösare i sin struktur, används. Eftersom vi valde att göra 
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mindre formaliserade intervjuer ökade vår validitet och även vår möjlighet att anpassa 

insamlingen av data till den rådande situationen, i enlighet med Kyléns (2004) 

rekommendationer. 

 

Reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabiliteten förbinder sig till forskningens struktur 

och tillförlitlighet samt att forskningen ska kunna reproduceras av andra forskare vid andra 

tidpunkter. Därmed riktar sig reliabiliteten inom den kvalitativa forskningen till om 

informanterna kommer ge olika svar till olika intervjuare (ibid). Eftersom vi använde oss av 

kvalitativa intervjuer ser vi att det finns vissa brister i reliabiliteten på grund av att det kan 

finnas svårigheter för informanten att kunna återge exakt samma svar till andra forskare 

eftersom de kanske inte ställer samma frågor. Dock menar Patel och Davidsson (2011) att det 

inte behöver vara ett tecken på låg reliabilitet i kvalitativa studier eftersom informanten kan 

ändra uppfattning, fått nya insikter eller lärt sig något nytt. Bryman och Bell (2017) menar 

också att det är svårt att uppfylla kriteriet av att studien ska kunna replikeras vid kvalitativ 

forskning eftersom det är omöjligt att frysa en social miljö. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att en för stark tonvikt på reliabiliteten istället kan motverka variationsrikedom och 

kreativitet. Eftersom vi använde oss av ljudupptagning under intervjuerna ökade enligt Patel 

och Davidsson (2011) tillförlitligheten eftersom verkligheten lagras och intervjuerna kan 

spelas upp flera gånger så att vi kunde försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. 

 

2.6 Etiska överväganden 
Patel och Davidsson (2011) menar att i uppsatsarbete bör forskningsetiska aspekter tas 

hänsyn till. I enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014) beskrivning av informerat 

samtycke, informerade vi informanterna om studiens allmänna syfte, hur studien var upplagd 

och om möjliga fördelar och nackdelar med deltagandet. I överensstämmelse med Bryman 

och Bells (2017) beskrivning av samtyckeskravet fick informanterna all information de 

behövde för att på goda grunder kunna tacka ja eller nej till deltagandet. För att ytterligare se 

till att informanterna kände sig trygga i situationen erbjöd vi dem möjligheten att vara 

anonyma, något som enligt Bryman och Bell (2017) menar ska erbjudas informanten så att de 

får möjlighet att ta ställning till det. Vi såg inte det som ett problem att erbjuda anonymitet 

eftersom det för vår studie är det inte är relevant att veta personens identitet, utan det är deras 

professionella erfarenhet och åsikter som spelar roll. 
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2.7 Metodkritik 
Eftersom vi delvis använde oss av bekvämlighetsurval är vi medvetna om att resultatet 

kanske hade blivit annorlunda om vi valt att vara mer geografiskt utspridda. Vidare är vi 

också väl medvetna om att om vi valt ett större antal organisationer hade det troligtvis givit 

oss en bredare bild av fenomenet, men även försvårat arbetet eftersom mer bearbetning och 

mer tid hade krävts. Vi har också förståelse för att vi skulle kunna gjort en bredare studie än 

inom offentlig verksamhet, för att visa skillnader mellan offentlig och privat sektor, samt att 

resultatet kanske hade blivit annorlunda. Dock upplevde vi att offentliga organisationer var 

intressanta att studera och att det i slutändan ändå kunde ge intressanta resultat. En svaghet i 

vår studie är att vi valt att intervjua två informanter på vissa organisationer men inte alla, 

dock var tanken från början att vi skulle göra det på alla, men vissa informanter valde att dra 

sig ur studien. Vår uppfattning är dock att vi ändå fick fullgoda svar från de informanter vi 

intervjuade, och att vi lyckades skapa oss en uppfattning om hur digitaliseringen har påverkat 

deras HR-avdelning.  

 

2.8 Presentation av informanter 
Samtliga informanter som vi har intervjuat för studien arbetar på HR-avdelningar på större 

offentliga organisationer. De sex informanterna är fördelade på fyra organisationer och 

presenteras nedan.  

  

Informant Kalmar kommun 

Personalchef: högst ansvarig för personalfrågor inom kommunen. Ansvarar för HR-

avdelningen med tjugofem medarbetare och är chef över femton medarbetare.  

Intervju genomförd 25 april 2018. 

 

Informanter Region Skåne 

HR-chef: chef för HR-specialister, konsulterar enhetschefer i deras arbete, arbetar 

övergripande med planering och strategi, sitter med i ledningsgruppen och har ett 

övergripande ansvar för löneprocessen. 

HR-assistent: arbetar med administrativa rutiner, bland annat genom att skriva avtal, hantera 

löneutbetalningar, stödja vid rekrytering samt stödjer HR-chefens och övriga avdelningens 

arbete.  

Intervjuer genomförda den 2 maj 2018.  
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Informanter Vimmerby kommun 

Två HR-konsulter: främst servicefunktion för organisationen, stöttar cheferna i olika 

processer, hanterar rekrytering, rehabilitering, kompetensutveckling och löneprocessen.  

Intervjuer genomförda 27 april 2018. 

 

Informant Landstinget Kalmar 

Projektledare på HR-enheten: tidigare HR-konsult, arbetar med olika projekt till HR-

avdelningarna och för närvarande med ett projekt om digital kompetensutveckling. 

Intervju genomförd 30 april 2018.    
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3 Digitaliseringen av HR 
I följande kapitel redogör vi för bakgrunden till digitaliseringen av HR-avdelningarna, för att 

först skapa en grundläggande förståelse. Sedan följer digitaliseringen som en förändring och 

digitaliseringen av HR-avdelningar. I kapitel 4 går vi djupare in på digitala verktyg och 

vilken påverkan de har haft på organisationerna, för att sedan visa på vilka konsekvenser 

digitaliseringen har inneburit för HR-avdelningarna och deras roll i kapitel 5. 

 

3.1 Bakgrunden till digitaliseringen 
I vår studie har vi tydligt kunnat se att HR-avdelningarna blivit och blir allt mer 

digitaliserade. Digitaliseringen innebär att teknologi har möjliggjort för arbetsprocesser att bli 

digitala, bland annat genom att digitala verktyg har utvecklats (Cöster & Westelius, 2016). 

Samtliga informanter beskrev att digitaliseringen har lett till att de använder sig av olika 

digitala verktyg i det dagliga arbetet och att digitaliseringen ses som en självklar del av deras 

arbete. Holm (2014) menar likt informanterna att digitala HR-verktyg har blivit en del av det 

dagliga arbetet för HR-avdelningar. Gemensamt för informanterna är att de använder digitala 

verktyg vid bland annat rekrytering, kompetenshantering, kompetensutveckling, 

administration och rehabilitering. En av informanterna på Vimmerby kommun beskrev att 

“det känns som att vi har datorsystem till det mesta”, vilket exemplifierar i vilken 

utsträckning de har digitaliserats. Många arbetsuppgifter beskrivs idag kunna lösas genom 

digitala hjälpmedel som i sin tur gör att rutinarbete automatiseras (Cöster & Westelius, 2016). 

Det har även vi kunnat utläsa från det empiriska materialet, och sett att informanterna 

använder digitala hjälpmedel i form av applikationer, e-mail, sociala medier och andra 

digitala verktyg genom sina mobiltelefoner och datorer, bland annat under möten och i 

kommunikation med andra.  

 

Anledningen till digitaliseringen  

Den grundläggande anledningen till digitaliseringen är enligt informanterna behovet av att 

anpassa sig till omvärlden. Informanten på Kalmar kommun såg digitaliseringen av HR som 

en del av att samhället i stort blir mer digitaliserat och att det är en del av att anpassa sig till 

en föränderlig arbetsmarknad och sa: 
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“Anledningen till digitaliseringen tänker jag delvis är för att det finns intressenter där ute 

som vi måste anpassa oss till som kräver annorlunda saker från oss nu än tidigare. Det 

gäller att hänga med!” (Personlig intervju, informant Kalmar kommun). 

 

Informanten på Kalmar kommun lyfte även fram att de försöker att hänga med i de digitala 

förändringar som sker, men att det är en kontinuerlig process i vilken de hela tiden lär sig nya 

saker och fördjupar sin kunskap. Informanten på Landstinget i Kalmar menade att 

anledningen till digitaliseringen är att det finns möjligheter att digitalisera mer eftersom det 

skett en utveckling i samhället som ökat tillgängligheten. Genom bättre möjligheter och 

större tillgänglighet upplevde informanten att det är lättare att ta till sig digitaliseringen. Vi 

tolkar informantens svar som att anledningen till att de började digitalisera mer är för att 

samhället förändrats och gjort digitala verktyg mer tillgängliga för dem, så att de lättare kan 

anpassa sig till omvärldens rådande krav. Digitaliseringen av HR-avdelningar kan överlag ses 

som en process som skett och sker på grund av förändringar i makromiljön, det vill säga yttre 

faktorer som organisationer inte har kontroll över, till exempel teknologi och miljö (Holm, 

2014; Maheshwari & Vohra, 2015). Vi kan konstatera att samtliga informanter beskrev 

digitaliseringen som en del av samhällsutvecklingen, men också som ett sätt att anpassa sig 

till rådande teknologiska förändringar och samhällskrav.   

 

Hayes (2014) beskriver det analytiska verktyget PEST som står för politiska, ekonomiska, 

sociala och teknologiska faktorer. Faktorerna påverkar organisationers makromiljö och vilka 

utmaningar, möjligheter och risker organisationer kan möta. Teknologiska faktorer, som T:et 

i analysverktyget står för, beskriver i vilken utsträckning organisationer anpassar sig till 

rådande teknologi och hur det påverkar dem till förändring (ibid.). För att inte riskera sin 

överlevnad är det av vikt att hantera omvärldens påtryckningar (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre, 2015). Utifrån informanternas svar kan vi se att det är av vikt för samtliga 

informanter att hänga med i omvärldens snabba förändringar. Genom att HR-avdelningarna 

anpassar sig till förändringen och medvetandegör den tolkar vi att de bättre kan förhålla sig 

till digitaliseringen av sin organisation. En av informanterna på Vimmerby kommun berättade 

till exempel att det är viktigt att hänga med i utvecklingen och hålla sig uppdaterad för att 

fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Ett annat exempel var att ett antal av informanterna 

beskrev att de försöker att anpassa digitaliseringen till arbetsmarknadens krav, vilket vi tolkar 

som ett sätt för informanterna att hantera omvärldens påtryckningar. Utifrån informanternas 

svar kan vi se att de medvetandegjort digitaliseringen och därigenom skapat ett sätt att 
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förhålla sig till den. Vi kan tyda att informanterna är medvetna om att digital HR kan 

underlätta för dem och föra HR-avdelningarna framåt, som ett sätt för organisationen att 

fortsätta vara relevant för framtida arbetstagare och andra intressenter. 

 

3.2 Digitaliserade HR-avdelningar 
Digitaliseringen av HR-avdelningarna har enligt informanterna pågått under en längre tid och 

vissa av HR-avdelningarna har arbetat med digitala verktyg betydligt längre än andra. Kalmar 

kommuns informant menade till exempel att de arbetat med några av verktygen i ett par 

årtionden medan en av informanterna på Vimmerby kommun beskrev att det inte var förrän 

för cirka åtta år sedan som de började arbeta mer aktivt med de digitala verktygen. Generellt 

har de arbetat med verktygen under en längre period, men det har även tillkommit nya 

verktyg och nya arbetssätt på senare tid. Sammantaget är digitaliseringen en stor del av HRs 

vardag och influerar ett stort antal arbetsprocesser. Enligt Cöster och Westelius (2016) är 

digitalisering en central del inom dagens organisationer och det anses i princip otänkbart att 

styra en organisation utan digitala verktyg. Ifall organisationen inte hanterar digitalisering väl 

kan det innebära nackdelar för organisationen som helhet, medan god hantering kan skapa 

strategiska fördelar och stödja organisationens utveckling (ibid). 

 

Enligt Lindmark och Önnevik (2011) samt Schødt (2012) är HRs fokus mänskliga resurser, 

interpersonella relationer, människans välbefinnande och att se till den humana aspekten. På 

grund av det upplever vi att digitaliseringen av HR-avdelningar delvis skiljer sig från 

digitaliseringen av organisationer. Organisationer har ett mer ekonomiskt fokus gällande 

bland annat budgetering och resursförbrukning (Alvesson & Sveningsson, 2012). Vidare kan 

HR ställas inför utmaningar på grund av digitaliseringen eftersom den i stor utsträckning 

påverkar medarbetarnas upplevelse av arbete (Rimon, 2017; Schultz & Walt, 2015). Det 

tolkar vi kan innebära att HR-avdelningar till viss del möter andra utmaningar i och med 

digitaliserade processer och kan anses ha ett annat fokus än organisationen som helhet. Det 

till trots måste även HR-avdelningarna anpassa sig till samhällets krav, vilket de har gjort 

enligt informanterna. De menade att digitaliseringen påverkar en stor del av deras arbete. 

Likväl som det är otänkbart att styra organisationerna i stort utan digitala verktyg upplever vi 

att det är likadant för HR-avdelningarna eftersom de är en del av organisationen. 
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HR-avdelningars medverkan i digitaliseringen  

Vi har kunnat tyda att informanternas upplevelse av digitaliseringen är att de är vana vid den 

och ser digital HR som en central del av sina vardagliga arbetsuppgifter. Synsättet på hur 

digitaliserade processer kan komma att påverka HR-avdelningen framöver och hur de 

resonerade kring att vara en aktiv del av digitaliseringen skiljde sig dock delvis åt. Av det 

empiriska materialet har vi kunnat utröna att de hänger med i utvecklingen, men inte i någon 

större utsträckning själva implementerar förändringar. Vi uppmärksammade särskilt vad en 

av informanterna på Vimmerby kommun berättade: 

 
“Det är svårt att säga vad som kan digitaliseras mer inom vårt område, men vi 

kommer inte vara med direkt, utan mer indirekt i den digitala utvecklingen.” (Personlig 

intervju, informant Vimmerby kommun). 

  

Vi tolkar det som att informanten inte anser att HR tar en aktiv roll i att digitalisera HR-

avdelningens funktion och processer, utan att de snarare passivt tar del av utvecklingen som 

sker. Det var bara en av HR-avdelningarna som tycktes vara med och aktivt ta fram nya 

digitala verktyg för sin avdelning. Traditionellt sett har HR haft en roll som har uppfattats 

relativt passiv och verkat som en stödjande och administrativ funktion för organisationer 

överlag (Schultz & Walt, 2015). I och med digitaliseringen har HR dock möjlighet att 

använda sig av teknik som kan förenkla arbetsprocesser, vilket kan leda till att tid frigörs till 

att arbeta mer proaktivt med att stödja sina medarbetare och även utföra en större mängd 

strategiskt arbete (ibid.). Vi tolkar att informanterna till stor del fortfarande, trots att 

digitaliseringen pågått länge, ser sig själva som en indirekt part i utvecklingen av digitala 

verktyg och inte som en proaktiv part. Vi anser att HRs stödjande funktion kan 

vidareutvecklas om de tar en mer proaktiv och delaktig roll i utvecklingen genom att 

administrativa uppgifter minskar och att de därmed kan fokusera på människan i 

organisationen. 

 

3.3 Förändringar och digitaliseringen  
Utifrån det empiriska materialet har vi kunnat urskilja att digitaliseringen inneburit en 

förändring för HR-avdelningarna. Digitaliseringen har både lett och leder till förändringar för 

HR-avdelningarna. Vi kopplar ihop informanternas återkommande uttalanden om att 

digitaliseringen leder till ständiga uppdateringar och förändringar av de digitala verktygen 

med begreppet evolutionär förändring, eftersom evolutionär förändring kan ses vara en 
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förändring som sker gradvis och kontinuerligt (Sveningsson & Sörgärde, 2012). En annan 

sorts förändring är den revolutionära förändringen, vilken sker under avgränsade perioder. 

(ibid.). Eftersom digitaliseringen av HR-avdelningarna inte tycks ske under avgränsade 

perioder utan mer kontinuerligt och gradvis tolkar vi det som att förändringen är 

evolutionär.   

 

Vidare skiljer sig förändringars innehåll ofta åt (Forslund, 2013). En förändring kallas för 

systemförändring och innebär byte av system, vilket innebär att gå från det manuella till det 

mer datoriserade (ibid.). Systemförändring tolkar vi är den typ av förändring som HR-

avdelningarna i vår studie genomgått och genomgår på grund av digitaliseringen. 

Informanterna beskrev att det sker en ständig uppdatering av nuvarande digitala system samt 

att de exempelvis gått från en helt pappersbaserad process i rekryteringen till att ha blivit helt 

digitaliserade, vilket vi likställer med att ha gått från manuellt till datoriserat. Vidare kan flera 

olika typer av förändringar ske samtidigt. Systemförändringar kan till exempel leda till 

strukturella förändringar, vilka innebär att arbetsuppgifter och arbetsprocesser förändras 

(Forslund, 2013). Eftersom informanternas arbete och arbetsuppgifter delvis tycks ha 

förändrats till att bli mer stödjande än innan, genom att de bland annat får agera mer 

stödjande vid användandet av de digitala verktygen till både chefer och medarbetare, kan vi 

konstatera att digitaliseringen medfört både vissa strukturella förändringar och 

systemförändringar. De strukturella förändringarna tolkar vi delvis har skett på grund av att 

systemförändringarna har lett till att HR-avdelningarnas administrativa rutiner blivit mer 

digitaliserade samt för att de arbetar i digitala system som innebär att deras arbetssätt har 

förändrats.  

 

Kontinuerliga förändringar och radikala förändringar 

Samtliga informanter återkom flera gånger till att digitaliseringen leder till att de ständigt 

måste förändras för att hänga med i utvecklingen, vilket vi tolkar som att det hela tiden sker 

kontinuerliga förändringar. Det kan förstås genom the gradualist paradigm, en teori om 

kontinuerliga förändringar (Hayes, 2014). The gradualist paradigm innebär att organisationer 

anpassar sig till både möjligheter och hot genom att leda en ständig process med 

kontinuerliga förändringar. Över tid leder sedan de mindre förändringarna till en 

transformation av organisationen. Förändring kan även förklaras genom the punctuated 

equlibrium, i vilken kortare perioder av radikala förändringar uppstår som leder till en större 

transformation av organisationen. I the punctuated equlibrium återfinns dock också mer 
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balanserade perioder med mindre förändringar. Skillnaden från the gradualist paradigm är att 

de små förändringarna inte leder till någon transformation av organisationen (ibid.). Vi tolkar 

det därigenom som att de kontinuerliga förändringarna som återfinns i the gradualist 

paradigm, är en del av det som har transformerat och fortsätter att transformera 

informanternas HR-avdelningar och organisationer. Dock tolkar vi det också som att de stora 

förändringarna vilka kan ses i the punctuated equlibrium påverkade HR-avdelningarna när de 

digitala verktygen först initierades, vilket innebar en större förändring som transformerade 

HR-avdelningarna. Senare balanserade sig transformationen mer eftersom det på senare tid 

oftast endast sker mindre uppdateringar av systemen. Vi upplever det dock, som vi nämnt 

tidigare, att förändringen i de balanserade perioderna också leder fram till en större 

förändring av HR-avdelningen. Hayes (2014) menar dock att det inte kan ske i de lugnare 

perioderna i the punctuated equlibrium. Sammantaget tolkar vi det därmed som att HR-

avdelningarna följer the gradualist paradigm mer än the puntuated equlibrium. Vi tolkar det 

som att de kontinuerliga förändringarna påverkar organisationen mest, men att det också 

funnits radikala förändringar som tidigare har påverkat organisationen och HR-avdelningen i 

stort. 

 

Motstånd till förändring  

Samtliga informanter beskrev att förändringen i och med digitaliserade arbetsprocesser inte 

alltid bemötts på ett bra sätt av medarbetarna. Till exempel menade en av informanterna på 

Region Skåne att de i början bemöttes av motstånd när de skulle införa ett nytt verktyg och 

förklarade att “all förändring är obehaglig, allt handlar om att förändra sitt eget sätt och då 

möter man motstånd”. Ingen av informanterna ville generalisera varför visst motstånd mot 

förändringar kunde uppstå, men utifrån deras svar tolkar vi att det delvis kan bero på 

generationsskillnader. Hicks (2018) beskriver att det för tillfället finns tre olika generationer 

på arbetsmarknaden; generation Y, generation X och baby boomers. De tre generationerna 

hanterar information på olika sätt, har olika teknologiska färdigheter samt anpassar sig till 

förändring på olika sätt. Generation Y är yngst och baby boomers är de äldsta (ibid.). En av 

informanterna menar att: 

 
“En del äldre medarbetare kanske har lite svårare att hänga med på vad digitaliseringen 

innebär. Alla har inte heller smartphones, det ska vi också vara medvetna om, även om 

det är väldigt många som har det.” (Personlig intervju, informant Kalmar kommun). 
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Kapoor och Salomon (2011) menar likt informanten ovan att de äldre generationerna, baby 

boomers och generation X, kan ha svårare att lära sig ny teknologi och att de kan framstå som 

motståndare till förändring. Eftersom de äldre generationerna inte är uppväxta med teknik 

kan det medföra att inställningen till att använda teknik kan bli mer ovillig (Lipiäinen, 

Karjaluoto & Nevalainen, 2014). Även om de äldre generationerna kan ha svårare att anpassa 

sig till ny teknologi har det visat sig att de likväl kan anamma nya teknologier (Kapoor & 

Salomon, 2011). En av informanterna på Vimmerby kommun menade dock att det är olika 

beroende på vilken individ det handlar om och att även om de äldre generationerna kan vara 

vana vid kontinuerliga förändringar, är majoriteten av unga människor mer vana vid att leva 

sina liv via datorer. Kapoor och Salomon (2011) samt Lipiäinen, Karjaluoto och Nevalainen 

(2014) menar att den yngre generationen lättare anammar ny teknologi eftersom de är 

uppväxta med det och därför hanterar den på ett bättre sätt. En av informanterna på Region 

Skåne ansåg också att den yngre generationen visade en betydligt större förståelse för digitala 

verktyg, och är snabba med att anpassa sig och lära sig hantera verktygen. För att HR-

avdelningar ska hantera skillnaderna i de olika generationerna är det av vikt att de digitala 

verktygen är tillräckligt innovativa för den yngre generationen och mer lättillgängliga för 

generationerna som inte föddes in i digitaliseringens tidsålder (Hicks, 2018). Enligt oss ger 

informanternas svar inga indikationer på att generationsskillnaderna är någonting de tänkt på 

att arbeta med, men att de ändå uppmärksammat att det är ett mindre problem och är 

medvetna om det. Vi tolkar det som att HR-avdelningarna skulle kunna bli bättre i att anpassa 

sina verktyg till de olika generationerna och genom det engagera både de äldre och yngre 

generationerna mer.  

 

Att bemöta motstånd  

Trots att informanterna inte tycks ha någon plan på hur de ska bemöta motståndet, tolkar vi 

det som att en av informanterna menade att kommunikation kan vara ett bra sätt att bemöta 

eventuellt motstånd mot förändringen på: 

  
“Man får gå ut och förklara, vända och vrida, och framför allt bemöta kritiken, för det 

finns alltid de som säger att det var bättre förr. Digitalisering kommer man inte ifrån, det 

är såhär det är nu.” (Personlig intervju, informant Region Skåne). 

  

Likt informanten menar även Hayes (2014) att kommunikation kan vara ett bra sätt att arbeta 

på för att skapa en förståelse för förändringar, och beskriver att det kan vara bra att formulera 
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någon slags kommunikationsstrategi. Att motivera och stötta är också av vikt vid 

förändringar (ibid.). I linje med Hayes (2014) tolkar vi det därmed som att informanterna 

skulle kunna arbeta mer aktivt med medarbetarnas motsättningar till förändringen för att 

bättre hantera dem, till exempel genom att formulera en kommunikationsstrategi för att stötta 

medarbetarna i förändringen. En kommunikationsstrategi skulle även kunna tydliggöra och 

underlätta för genomförandet av förändringar. Vidare är det i pågående och kontinuerliga 

förändringar av vikt att bygga upp och vidmakthålla medarbetarnas förtroende (Sveningsson 

& Sörgärde, 2012). En annan viktig del i HRs arbete beskrivs vara att stödja medarbetare i 

tider av förändring (Schødt, 2012). Genom det tolkar vi det som att HR har en viktig uppgift i 

att hantera förändringen som digitaliseringen för med sig genom att arbeta med att vara 

stöttande och bygga förtroende i förändringsprocessen gentemot medarbetarna.   

 

3.4 Olika förändringsstrategier  
Vi har kunnat urskilja att syftet med implementeringen av digital HR för hälften av 

informanterna varit och är tidsbesparingar, för att bli mer effektiva och spara in på kostnader. 

Vi tolkar det som en slags strategi även om den inte är helt uttalad. Det kan förstås utifrån 

Hayes (2014) teori om ekonomiska strategier, vilka fokuserar på att skapa ekonomiskt värde 

genom att vara resultatdrivna. Dock kan de ekonomiska strategierna leda till att mänskligt 

engagemang minskar och att de bara levererar kortsiktiga resultat (ibid.). Beer och Nohria 

(2000) definierar den ekonomiska strategin som strategi E, vilken vi fortsättningsvis väljer att 

utgå från. Ulrich och Brockbank (2007) menar att HRs arbete innebär att utveckla 

humankapitalet och vara medarbetarnas talesperson, och i och med det upplever vi att det kan 

bli komplext för HR-avdelningarna att enbart följa ekonomiska strategier. Beer och Nohria 

menar att strategi E är den hårda strategin vilken enbart fokuserar på organisationens 

framgång. Det tolkar vi delvis går i linje med informanternas svar eftersom de resonerade 

kring kostnadseffektivitet och tidsbesparingar på grund av digitaliseringen. Fokus i strategi E 

ligger på system och struktur (Beer och Nohria, 2000). Att använda sig av strategi E vilken 

innehar fokus på struktur och system tror vi därmed riskerar att vara missgynnande för HR-

avdelningarna eftersom deras fokus bör ligga på människan, även om strategin i stort kan ses 

som positiv för organisationen i helhet. 

  

Informanterna på Kalmar kommun och Region Skåne beskrev att de har en uttalad strategi för 

digitaliseringen av HR-avdelningarna och att den innebär att medarbetarna ska vara en del av 
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digitaliseringen och att de som arbetsgivare ska hänga med i utvecklingen. Trots att de andra 

HR-avdelningarna inte har en tydlig digital strategi kunde vi ändå urskilja att de delvis, 

förutom fokus på kostnadseffektivitet, likt informanterna på Kalmar kommun och Region 

Skåne ser det som viktigt att få med medarbetarna i den digitala förändringen. Det kan förstås 

utifrån Hayes (2014) organisatoriska utvecklingsstrategi, där fokus ligger på att skapa 

möjligheter för medarbetare och att därigenom behålla ett konkurrensmässigt övertag. Vidare 

förespråkar teorin delaktighet och en delad mening (ibid.). Det kan exemplifieras utifrån 

Kalmar kommuns informant eftersom att de vill att medarbetarna själva ska vara en del av 

digitaliseringen, genom att även medarbetare ska använda digitala verktyg. Beer och Nohria 

(2000) kallar teorin för teori O, vilket är det uttryck vi fortsättningsvis använder. De som 

använder teori O upplever att om de enbart fokuserar på kostnadseffektiviteten kan deras 

organisationer skadas. Fokusen i teori O är att hantera människors attityder och beteende 

(ibid.), vilket vi tolkar går i linje med HRs uppgift som är att arbeta med de mänskliga 

resurserna. Bondarouk och Brewster (2016) menar att HR-avdelningar ska bidra till 

långsiktigt välbefinnande för organisationens medarbetare. Vi kan därigenom tyda att det är 

av vikt för HR-avdelningarna att arbeta mer med strategi O än strategi E i digitaliseringen, 

eftersom de mänskliga aspekterna riskerar att gå förlorade i den ekonomiska strategin. 

 

En tredje strategi kan ses som en kombination av den ekonomiska strategin och den 

organisatoriska utvecklingsstrategin, och kan ses som den mest effektiva strategin av de tre 

(Hayes, 2014). Organisationer i allmänhet tycks använda en blandning av de två strategierna 

enligt Beer & Nohria (2000). Genom vårt empiriska material tolkar vi det som att de flesta av 

HR-avdelningarna har någon form av blandning mellan den ekonomiska strategin och den 

organisatoriska utvecklingsstrategin. Vi anser dock att de i större utsträckning skulle kunna 

fokusera mer på den organisatoriska utvecklingsstrategin än vad de gör idag för att få en 

bättre balans mellan båda, och därmed förhoppningsvis uppnå bättre resultat av sitt arbete. 

Dock kan användandet av båda strategierna trots dess fördelar ses som svårt eftersom de är så 

pass olika (Beer & Nohria, 2000). Eftersom HR-avdelningarna är till för att ta hand om de 

mänskliga resurserna tolkar vi att det är viktigt för dem att fokusera mer strategi O om en 

kombination av båda är svår. Eftersom vi kunnat utröna att det finns ett visst motstånd till den 

digitala förändringen tror vi också att det skulle hjälpa organisationerna att använda en 

strategi O för att motivera medarbetarna genom att låta dem vara mer delaktiga. Att fokusera 

för mycket på en ekonomisk strategi som strategi E, tolkar vi kan leda till engagemanget hos 

medarbetarna minskar eftersom de inte känner sig delaktiga i den pågående förändringen.  
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3.5 Delslutsats 
Digitaliseringen av HR-avdelningar är idag en oundviklig faktor. Vi kan konstatera att 

digitaliseringen av HR-avdelningarna beror på yttre faktorer. De yttre faktorerna kan vara 

både att det uppkommit teknologiska lösningar vilka kan underlätta för HRs arbete eller 

påtryckningar från samhället i stort. Genom ovanstående analys kan vi konstatera att 

digitaliseringen för HR-avdelningarna både är en förändring och kan ses som en förändring. 

Förändringen tycks vara av evolutionär karaktär eftersom förändringen sker kontinuerligt och 

gradvis. Vi har visat på att radikala förändringar först kom vid implementeringen av digitala 

verktyg, men att förändringarna senare övergått till att bli mer kontinuerliga. Numera tycks 

de kontinuerliga förändringarna vara de som på sikt transformerar både HR-avdelningarna 

och organisationen i stort. Vidare kan vi också konstatera att det finns olika typer av 

förändringar som HR-avdelningarna gått igenom. Studien visar på att förändringen av 

digitaliseringen först kan ses som en systemförändring eftersom HR-avdelningarna gått från 

manuella arbetsprocesser till digitala arbetsprocesser. Att arbeta i digitala system istället för 

manuella ledde i sin tur fram till strukturella förändringar i och med att strukturen i 

arbetsprocesser och arbetsuppgifter förändrades på grund av digitaliseringen.  

 

Vidare har vi kunnat utröna att HR-avdelningarna använder sig av olika strategier vid 

förändringar och vi har skildrat att de använder sig av både strategi O och strategi E. En 

blandning av de båda strategierna är det som kan ses som vanligast på HR-avdelningar, men 

att större vikt oftast läggs på de ekonomiska förändringsstrategierna trots att HR-

avdelningarnas arbetsuppgift är att arbeta med de mänskliga faktorerna. Vi ifrågasätter dock 

huruvida det humana perspektivet riskerar att förbises om det blir för stor fokus på 

effektivitet och kostnadsstrategier. Det kan tyckas positivt för organisationen i stort, men 

frågan är huruvida det finns en risk för att det mänskliga som HR-avdelningarna står för kan 

gå förlorat.  

 

Vi har i studien även visat på att digitaliseringen kan leda till motstånd för HR-avdelningarna 

och deras medarbetare. Motståndet har till större del kommit från äldre generationer, det vill 

säga babyboomers och generation X. För att hantera motståndet till digitaliseringen kan det 

därför vara av vikt att anpassa de digitala verktygen till de olika generationerna. Vidare har vi 

konstaterat att HR-avdelningarna oftast tar en indirekt roll i digitaliseringen, och att de 

anpassar sig efter organisationens och samhällets krav. De verkar sakna insikt i hur HR kan 

dra nytta av digitaliseringen i sin yrkesroll, och ser det främst som att det underlättar den 
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administrativa bördan. Minskad administration kan dock leda till att HR-avdelningen kan ta 

en mer stödjande roll för organisationen som helhet, vilket kan anses värdefullt för 

organisationerna och att HRs värde för organisationen därigenom fortsätter vara relevant. 

 

 
Egen modell 1: Förklaringsmodell 

 

Förklaring till modell kapitel 3 
I kapitel 3 har vi visat att digitaliseringen både kan ses som en förändring och har lett till en 

förändring, vilken i sin tur har lett till att HR-avdelningarna blivit mer digitaliserade. 

Modellen beskriver hur digitaliseringen har lett till systemförändringar som sedan lett till 

strukturförändringar. Samtidigt sker mindre kontinuerliga förändringar, och sammantaget har 

de olika typerna av förändring lett till digital HR, det vill säga att HR-avdelningarna blivit 

mer digitaliserade i form av bland annat digitala verktyg vilka beskrivs i nästa kapitel. 
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4 Digitala verktyg 
I följande kapitel presenteras de digitala verktyg som HR-avdelningarna på de intervjuade 

organisationerna använder sig av till följd av digitaliseringen, och vad de har inneburit för 

deras arbetssituation.  

 

4.1 Olika typer av digitala verktyg 
Genom vår studie har vi kunnat utröna att samtliga informanter använder sig av flera olika 

digitala HR-verktyg i sitt arbete. Vi kan se att informanterna använder sig av digitala verktyg 

vid både rekryteringsprocessen, rehabiliteringsprocessen, lönehantering samt delvis vid 

kompetensutveckling, men att de använder sig av verktygen i olika utsträckning. Likt 

informanterna beskriver Poisat och Mey (2017) att det finns olika digitala HR-verktyg som 

stöttar ömsesidiga förhållanden mellan HR-avdelningar och andra, både externt och internt. 

Aktiviteterna vilka kommer från digital HR inkluderar funktioner som e-rekrytering, e-

lärande och e-kompetenshantering (ibid.). De tre verktygen kommer vi analysera nedan samt 

en övergripande analys av digitaliseringen av administrativa uppgifter. 

 

4.2 Digitala verktyg i rekryteringsprocessen 
Genom informanternas beskrivningar av digitala verktyg kunde vi tydligt se att alla 

informanterna använder sig av någon form av e-rekrytering, men att det varierar i vilken 

utsträckning och hur länge de använt sig av digitala rekryteringsverktyg. Rekrytering görs av 

organisationer för att kunna identifiera, attrahera och påverka valet av behöriga kandidater 

(Holm, 2014). E-rekrytering kan definieras som webbaserad rekrytering och karaktäriseras av 

olika verktyg och processer relaterade till rekrytering. Vidare beskriver Holm (2014) att e-

rekrytering är organisationens rekryteringsprocess, vilken genom teknologi och mänskliga 

representanter, gör det möjligt att attrahera och locka till sig kompetenta kandidater. Därmed 

anses e-rekrytering täcka alla steg i rekryteringsprocessen; från att annonsera tjänsten, söka 

efter kandidater, göra urval, kolla upp kandidater och hantering av kandidaterna fram till 

anställningen (ibid.). 

 

Gemensamt för alla informanterna är att ingen längre tar emot pappersansökningar i det 

fysiska mötet, utan hänvisar till sin hemsida. Holm (2014) menar att rekryteringen är en av 

HR-funktionerna som förändrats mest drastiskt på grund av övergången från pappersbaserade 

processer till digitala rekryteringsprocesser. De flesta av informanterna tryckte på vikten av 
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att rekrytera rätt och menade att digitala rekryteringsverktyg underlättar i arbetet med att 

rekrytera rätt kandidater. Många av informanterna menade att de arbetar mycket med att 

rekrytera bättre och mer träffsäkert samt upplever att det är lättare att nå ut till den yngre 

generationen med hjälp av digitala verktyg. En av informanterna på Vimmerby kommun sa: 

  
“Det är något som vi jobbar med nu och försöker att se hur vi kan få hela 

rekryteringsförfarandet bättre och mer träffsäkert.” (personlig intervju, informant 

Vimmerby kommun). 

  

Genom ovanstående citat och vårt empiriska material kan vi därigenom likt Stone, Deadrick, 

Lukaszewski & Johnson (2015), se att ett av HRs viktigaste mål är att attrahera och behålla 

talanger, samt att de digitala verktygen varit en del i möjliggörandet av det. Dock är det enligt 

Stone et al. (2015) inte säkert att e-rekrytering leder till att attrahera kandidater med högre 

kvalitet, vilket informanterna annars upplevde är en av fördelarna med att använda digitala 

rekryteringsverktyg. Stone et al. (2015) menar att en av anledningarna till att inte lyckas 

attrahera rätt kandidater med de digitala verktygen kan bero på att de är statiska och inte ger 

arbetssökande möjligheten att integrera med organisationen, vilket skapar en distans och kan 

leda till att de arbetssökande tappar intresset. Informanterna hade inga konkreta exempel på 

hur de digitala verktygen gör det lättare att rekrytera rätt och vi tolkar det därigenom som det 

inte är säkert att digitala rekryteringsverktyg underlättar att rekrytera rätt personer. 

 

Informanterna beskriver också att e-rekrytering sparar tid på grund av minskad 

administration, dock återkommer de till att det administrativa arbetet i själva verket möjligen 

bara byts ut mot digitaliserade rutiner. De menade också att det kommer in fler ansökningar 

än tidigare på grund av den digitala rekryteringsprocessen. Stone et al. (2015) menar att 

administrationen istället kan öka på grund av det kommer fler ansökningar. Det tolkar vi som 

att den tid informanterna först trott att de sparat in genom att använda digitala 

rekryteringsverkyg, egentligen inte sparas in. Dels eftersom administrationen kan ha ökat 

istället för att minskat på grund av ett ökat antal ansökningar, men också eftersom att andra 

administrativa uppgifter, till exempel att hantera stora mängder persondata, uppkommer på 

grund av digitaliseringen av rekryteringsprocessen. 
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Nya sätt att rekrytera på 

Vidare kan vi genom vårt insamlade material konstatera att de flesta av HR-avdelningarna 

främst använder sig av mer passiva former av envägsbaserade digitala verktyg, som till 

exempel webbaserade annonser för att hitta kandidater. Stone et al. (2015) menar att det är en 

form av teknologi som används, men att nya verktyg har tillkommit de senaste åren. På grund 

av att informanterna i studien mestadels tycks använda sig av envägsbaserade digitala 

verktyg, upplever vi att det finns en risk att de hamnat efter i utvecklingen av 

rekryteringsprocessen. Dock menar Stone et al. (2015) att den statiska kommunikationen från 

envägsbaserade teknologier kan vägas upp av mer interaktiva verktyg som till exempel 

användandet av sociala medier eller LinkedIn vid rekryteringen, eftersom de tillåter de 

arbetssökande att vara mer aktiva och interagera med organisationen. Interaktion med 

arbetsgivaren kan innebära att de får ett större intresse för organisationen, att de 

arbetssökande blir mer insatta i hur den fungerar och att de kan få svar på frågor (ibid.).  

 

I nuläget arbetar ett antal av informanternas HR-avdelningar med sociala medier som 

Facebook, Instagram och LinkedIn i egenskap av digitala verktyg för att nå ut till rätt 

kandidater. De mer interaktiva verktygen är verktyg som uppkommit på senare år för att hitta 

och attrahera rätt kandidater och är ett bra sätt att visa hur arbetslivet och kulturen kan se ut i 

en organisation (Hunt, 2014). De interaktiva verktygen är också bra verktyg för 

organisationen att använda sig av för att få en bra bild och överblick av kandidaterna (Cöster 

& Westelius, 2016). Att använda nyare digitala verktyg kan optimera passformen mellan 

arbete och medarbetare (Bondarouk & Brewster, 2016). Informanten på Landstinget i Kalmar 

beskrev att de har specifik personal som arbetar med interaktiva verktygen såsom LinkedIn 

och Facebook. Genom det empiriska materialet tolkar vi det som att informanterna inser 

potentialen med att använda de mer interaktiva digitala verktygen vid rekryteringen för att 

attrahera kandidater, men upplever att de missar att se den fulla potentialen av interaktiva 

verktyg. Vi har kunnat utröna att informanterna inte ser potentialen de interaktiva verktygen 

har att i interagerandet med arbetssökande. Vi tolkar det också som att informanterna kan 

skapa sig en tydligare bild av sina kandidater genom att använda interaktiva digitala 

rekryteringsverktyg i större utsträckning än vad de gör nu, för att möjliggöra att hitta rätt 

kandidat för tjänsten. 

 

De flesta av informanterna beskrev att det är ett krav att hänga med i uppdateringen av de 

digitala rekryteringsverktygen för att attrahera rätt kandidater, vilket vi utifrån Holm (2014) 
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kan utläsa härstammar från förändringar som kommer från sociala påtryckningar i form av till 

exempel en förändrad arbetsmarknad. En av informanterna beskrev rekryteringsverktygets 

ändamål på följande sätt: 

 
“Det finns ju personer som söker jobb och har behov av att lätt kunna söka jobb i Kalmar 

kommun, därför ska det inte vara så krångligt, det ska inte ta ett halvår innan man får 

svar och så vidare, och då kan man ju förenkla det på olika sätt. “ (Personlig intervju, 

informant Kalmar kommun). 

  

Likt Holms (2014) beskrivning ovan tolkar vi det som att informanten upplever påtryckningar 

från arbetsmarknaden och därmed vill hänga med i utvecklingen när det kommer till 

rekryteringen, eftersom det är av vikt för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Urval vid rekrytering 

Att rekryteringsprocessen idag i princip blivit helt digitaliserad upplevde vi att informanterna 

tycker är positivt i många avseenden. Informanten på Kalmar kommun menade till exempel 

att det lättare går att säkra kompetensbaserad rekrytering genom de digitala verktygens 

urvalsfunktioner. Att använda digitalt urval ser informanterna som ett bra sätt för att hitta 

talangfulla kandidater på samt öka mångfalden. Stone et al. (2015) menar att ett viktigt mål 

för HR-avdelningar är att lyckas välja ut de mest talangfulla kandidaterna samt se till att det 

finns en mångfald bland de sökande. Både informanterna på Vimmerby Kommun och 

Kalmar kommun beskrev att urvalsverktygen de använder sig av gör att det blir lättare att 

hitta kandidater med de krav de eftersöker, till exempel att en kandidat innehar körkort eller 

en yrkeslegitimation som är ett krav för tjänsten. Likt informanterna menar Stone et al. 

(2015) att det digitala urvalet används för att utvärdera i vilken mån de sökandes kunskaper, 

förmågor och färdigheter stämmer överens med kraven för arbetet. Vi ställer oss dock delvis 

kritiska till den positiva synen på urval eftersom vi anser att det kan eliminera kandidater som 

har andra kvaliteter än de förvalda. Det kan enligt oss både främja och hindra mångfalden 

beroende på vilket urval organisationerna väljer att göra bortsett från de krav som faktiskt 

krävs för att de ansökande ska kunna utföra arbetet. Det finns enligt oss en potentiell risk att 

HR mister sitt mänskliga fokus om det digitala urvalet ställs in på att bara uppfylla 

organisationens mer kostnadseffektiva mål.  
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4.3 Lärande med hjälp av digitala verktyg 
I vår studie kunde vi se att samtliga informanter tyckte att kompetensutveckling genom 

lärandeprocesser var viktigt. För att effektivt ha möjlighet att leverera och hantera 

lärandeprocesser har olika teknologier antagits av organisationer och dess HR-avdelningar. 

De kallas e-lärande och kan vara allt från att endast tillhandahålla övningsmaterial online till 

att använda olika teknologier för att leverera kursinnehåll och att stötta kommunikationen 

(Stone et al., 2015). Samtliga informanter upplevde att digitala kompetensutvecklingsverktyg 

blir allt viktigare eftersom de värdesätter kompetensförsörjning högt. En av informanterna 

menade till exempel att: 

  
“Fokusområde ett är ju egentligen kompetensförsörjning, att se till att organisationen har 

kompetent personal som kan leverera bra välfärdstjänster.” (Personlig intervju, informant 

Kalmar kommun). 

  

En annan av informanterna beskrev att: 

 
“Vi har jobbat med en stor kompetensförsörjningsplan eftersom vi vet att vi har och 

kommer att ha svårigheter att få folk till våra tjänster samt har vissa svårigheter i hur vi 

ska behålla vår personal, så det är ju också någonting som vi jobbar med och finns med i 

olika forum.” (Personlig intervju, informant Vimmerby kommun). 

  

Att HR-avdelningarna i studien tycks lägga stor vikt vid kompetensutveckling kan kopplas 

till att Stone et al. (2015) menar att ett av HRs mål är att öka kunskap, färdigheter och 

förmågor hos medarbetarna genom utveckling och träning. Olika teknologier har därför 

antagits av organisationer för att på ett effektivt sätt kunna leverera lärandeprocesser (ibid). 

Trots att informanterna likt ovan upplevde att kompetensutveckling är viktigt konstaterade vi 

att ingen av organisationerna arbetar med digital kompetensutveckling i någon större 

utsträckning. HR-avdelningarna som använde sig av digital kompetensutveckling tycktes 

mest använda verktyget för enstaka utbildningar på webben eller för att göra anmälningar till 

kurser. Samtidigt menar Hunt (2014) att plattformar för e-lärande har ökat och onlinekurser 

och användningen av surfplattor och mobiler har blivit allt vanligare vid lärande i 

organisationer. Det kan vi inte se i informanternas uttalande om kompetensutveckling. En 

informant sa till exempel: 
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“Nej utbildningar gör vi inga digitalt, eller i den plattformen gör vi inte utbildningar, 

dock har vi visa utbildningsfilmer på webben som vi visar ibland” (Personlig intervju, 

informant Kalmar kommun). 

  

Av citatet ovan och det empiriska materialet kan vi konstatera att informanterna inte 

använder sig av digitala kompetensutvecklingsverktyg fullt ut. Att inte använda sig av de 

digitala verktygen fullt ut kan leda till förlorad konkurrenskraft (Bondarouk & Brewster, 

2016). Enligt Wawerus (2013) kan det även leda till att medarbetare saknar färdigheter och 

insikter för att bidra med innovationer för att göra organisationen mer konkurrenskraftig. Vi 

utläser därmed att ett problem kan uppstå för informanternas organisationer att konkurrera 

med andra organisationer. Vidare kunde vi konstatera att Landstinget i Kalmar är de som 

arbetar mest aktivt med kompetensutveckling eftersom de bland annat har initierat ett projekt 

om det, där de arbetar med att försöka kartlägga kompetenser samt använda mer sig mer av e-

lärande. Alla informanterna upplevde att de kan förbättra och expandera användandet av de 

digitala verktygen som finns för kompetensutveckling men att det inte finns så många 

internetbaserade kurser tillgängliga än. Vi ställer oss dock frågande till det eftersom det, trots 

informanternas uttalanden, tycks finnas ett stort antal kurser tillgängliga. Vi anser dock att 

förklaringen kan vara att de verkar inom den offentliga sektorn och inte har samma 

tillgänglighet som privata företag. För att öka kompetensen, som informanterna ansåg viktigt, 

anser vi dock att det skulle gynna dem att använda sig mer av digital kompetensutveckling.  

 

4.4 Att hantera medarbetares kompetenser 
Samtliga informanter menade att de har en lång resa kvar när det kommer till de digitala 

verktygen gällande kompetenshantering. Informanterna upplevde att de behöver arbeta mer 

med att skapa någon form av kompetensbank, där de kan identifiera medarbetarnas 

kompetenser och prestationer. Ett sätt att hålla reda på organisationens kompetenser och hur 

de utvecklas är genom prestationshanteringsverktyg, så kallad e-kompetenshantering (Stone 

et al., 2015). E-kompetenshanteringssystem, vilka finns till för att identifiera låg- och 

högpresterande, utvärdera nuvarande prestationer samt ge feedback till medarbetarna, idag 

krävs för att på ett effektivt sätt hantera medarbetarnas prestationer (ibid.). En av 

informanterna på Region Skåne berättade att de vill skapa en bättre kontroll över vilka 

kompetenser organisationen har och att nästa steg i den processen är att implementera 

nyckeltal för bemanning. Att ha en mer komplett kompetensbank menar Hunt (2014) kan leda 

till att organisationen blir bättre utrustad att komma åt arbetsstyrkans färdigheter och utveckla 
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ett mer sofistikerat sätt att planera, rekrytera och karriärvägleda. En av informanterna menade 

att det kan komma fördelar av att använda sig mer av digitala verktyg vid 

kompetenshantering och uttalade sig enligt följande: 

 
“Sen är det ju fördelar framöver när vi kan ha medarbetares nyckelkompetenser 

tillgängliga på ett enkelt sätt, så att man som ny chef kan se hur gruppen är, eller när en 

medarbetare slutar kan vi se vad det är för nyckelkompetenser som den personen har och 

vilka som är på en nivå strax under som vi skulle kunna höja till en högre nivå för att 

ersätta kompetenstappet.” (Personlig intervju, informant Kalmar Landsting).  

  

Vi kan konstatera att majoriteten av informanterna inte aktivt arbetar med e-

kompetenshantering för att hålla reda på kompetenserna i organisationen. Därmed upplever vi 

att det finns en risk för att de hamnat efter i utvecklingen av digitala 

kompetenshanteringsverktyg och på grund av det inte hanterar medarbetarnas prestationer på 

ett effektivt sätt. Trots att det går att utläsa från informanternas uttalanden i studien och att de 

menar att det i framtiden är av vikt att arbeta med e-kompetenshantering, är det få av 

informanterna som uttalar sig om faktiska planer på att börja arbeta med det. Att de inte 

använder sig av verktyg för e-kompetenshantering tolkar vi kan leda till att de misslyckas 

med att se medarbetarnas fulla potential. Forslund (2013) menar att det finns en tendens att 

personal inte används till sin fulla kapacitet i många organisationer, och att de innehar en 

större kompetens än vad organisationerna använder sig av. För att åtgärda det bör 

kartläggning av vilka kompetenser och potential medarbetarna innehar göras (ibid.). Att 

använda sig av digitala verktyg möjliggör att lättare matcha arbetsuppgifter med 

medarbetarnas kvalifikationer och kompetenser (Bondarouk & Brewster, 2016). Vi tolkar det 

som att ett ökat användande av e-kompetenshantering skulle gynna HR-avdelningarna genom 

att de lättare kan se viktiga nyckelkompetenser, hålla reda på de olika kompetenserna inom 

organisationen samt ha koll på vilka medarbetare som passar vart i organisationen, för 

samtligas vinning.  

 

Introduktion av nyanställda 

Genom vår studie har vi kunnat utröna att informanterna på två av fyra HR-avdelningar 

använder sig av digitala verktyg vid introduktionen av nyanställda. Informanten på 

Landstinget i Kalmar beskrev att de inte använder det idag men undersöker möjligheten till 

digital introduktion eftersom de blivit inspirerade av andra organisationer och sa att: 
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“Vi skulle ha nytta av att kunna erbjuda samma introduktionsmaterial över hela länet” 

(Personlig intervju, informant Kalmar Landsting). 

  

Enligt informanterna på Region Skåne använder de sig av digitala verktyg vid introduktionen, 

och ansåg att det är positivt att introduktionen garanterar att samtliga nyanställda får tillgång 

till samma information och lär sig hantera deras så kallade HR-fönster på ett grundläggande 

sätt. Vid introduktionen använder sig Region Skåne av ett introduktionsprogram som 

informerar den nyanställda om hur de olika verktygen fungerar, som de även senare kan gå 

tillbaka till för att repetera. Hunt (2014) menar att sociala och digitala teknologier kan 

användas för att hjälpa de nyanställda att göra en övergång till sina nya roller samt underlättar 

för dem att förstå organisationskulturen (ibid.). Utifrån Hunt (2014) kan det förstås som att en 

digital introduktion skulle gynna HR-avdelningarna och underlätta integrationen för 

nyanställda. Vi uppfattar att det skulle säkerställa kompetens och gynna HR-avdelningen 

eftersom de kan kontrollera att de nyanställda får en introduktion av både verktyg och en 

inblick i organisationskulturen.  

 

4.5 Digitaliserad administration 
Vi kan genom vår studie konstatera att alla informanterna använder digitala verktyg vid olika 

administrativa uppgifter. Att arbeta digitalt med grundläggande administrativa aktiviteter på 

HR-avdelningar är exempelvis genom lönehantering, hantering av personlig data, underhåll 

av avdelningsregister samt andra operativa delar vilka utgör en stor arbetsbelastning för HR-

avdelningen (Poisat & Mey, 2017). De flesta av informanterna beskrev att HR-avdelningarna 

har personal som arbetar med lönehantering, arkivfrågor samt har ett system som hanterar 

alla personuppgifter. Flera av informanterna menade att användandet av digitala verktyg för 

administration leder till effektivisering och tidsbesparingar, vilket Poisat och Mey (2017) 

menar är en av fördelarna med att digitalisera de administrativa delarna av HR-arbetet. I linje 

med Poisat och Mey (2017) menade en av informanterna på Vimmerby kommun att 

kostnadsbesparingar på grund av minskad administration är den drivande kraften till 

organisationers komplexa digitala HR-system. En av informanterna på Region Skåne ansåg 

att det administrativa arbetet till viss del har effektiviserats, men att det fortfarande är en stor 

del administration och att många arbetar med det, bara att verktygen för arbetet har förändrats 

och sa att: 
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“Man tänker att man ska effektivisera, men sen tror jag inte att det har blivit smidigare 

eller snabbare, eftersom det tillkommer annat och ibland tynger det och blir ytterligare 

administration. Tidigare kunde man runda av hörnorna mer och det var inte lika 

noggrant” (Personligt intervju, informant Region Skåne). 

  

Bondarouk och Brewster (2016) menar likt informanten att det i vissa fall framkommer att 

HR-avdelningen istället kan tvingas bli mer administrativa som en konsekvens av 

digitaliseringen. Det beror på att de digitala verktygen möjliggör större datainsamling, 

kontroll och översikt av administrativa arbetsuppgifter (ibid.). Vi förstår det som att mer 

information och data kan skapa svårigheter för HR-avdelningen att sålla i materialet och se 

vad som är fördelen med det. Bondarouk, Parry och Furtmueller (2017) menar dock att digital 

HR kan leda till att administrativa uppgifter byts ut mot mer teknologirelaterade, och att 

medarbetarna kommer att arbeta mer med grundläggande tekniska funktioner. Dock 

framkommer det också att digital HR har lett till mindre administration för HR-personalen 

(Findikli & Bayarçeliks, 2015; Poisat & Mey, 2017). Utifrån teorierna och informanternas 

olika åsikter om digitaliseringen tolkar vi det som att de digitala verktygen kan leda till både 

mer och mindre administration och att det troligtvis beror på hur de används. Således skapas 

enligt oss ett behov av att reflektera kring de digitala verktygens syfte och konkretisera hur 

HR-avdelningarna tänker hantera tillgången till mer data och de digitala verktygen.  

 

4.6 Delslutsats 
Vi kan sammantaget konstatera att en följd av digitaliseringen av HR-avdelningen blivit att 

använda sig av digitala verktyg, men att användandet av verktygen varierar och att deras fulla 

potential inte alltid utnyttjas. Hur HR-avdelningen använder digitala verktyg blir av vikt 

eftersom verktygen möjliggör att både hitta rätt kompetenser till organisationen samt hantera 

medarbetarna på ett bra sätt. Rekryteringsprocesserna är de som förändrats mest på grund av 

digitala verktyg, och vi har visat på att e-rekrytering bland annat har underlättat för att 

attrahera medarbetare och hitta rätt kandidater. Vi kan dock konstatera att det också finns 

nackdelar med att använda digitala verktyg, till exempel att administrationen kan öka och att 

de går miste om kandidater med kvaliteter som inte efterfrågas i urvalet, men som hade 

kunnat vara positiva för organisationen. Vidare har vi kunnat visa på att HR-avdelningarna 

inte använder sig tillräckligt mycket av interaktiva verktyg vid rekryteringen. Att bli mer 

interaktiva i användandet av de digitala verktygen skulle betyda att de digitala verktygens 

potential kan utnyttjas i större utsträckning.  
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Genom vår studie kan vi också konstatera att det bara var rekryteringsverktygens fulla 

potential som HR-avdelningarna använde sig av. Verktygen vilka inte användes i någon 

större utsträckning var e-kompetensutvecklingsverktyg samt verktyg vid e-lärande. Att inte 

använda kompetensutvecklingsverktyg för att kartlägga kompetenserna kan leda till att HR-

avdelningarna får svårare att identifiera vilka kompetenser som finns i organisationen och kan 

därmed gå miste om viktiga nyckelkompetenser. Med tanke på vilken vikt som HR-

avdelningarna lägger vid medarbetares kompetenser ställer vi oss frågande till varför de inte 

arbetar mer med digital kompetenshantering. Ifall de börjar arbeta mer med det kan 

effektivare hantera medarbetarnas prestationer, skapa bättre kontroll och hjälpa medarbetarna 

att bidra till organisationens framgång.  

 

Vi har också visat att den administrativa bördan för HR-avdelningarna inte nödvändigtvis har 

minskat, utan att den egentligen bara har blivit digital. Administrationen kan i vissa 

avseenden delvis anses öka på grund av en större mängd insamlad data som kräver mer 

analys och hantering. Det betyder att HR bör reflektera över verktygens betydelse och hur de 

kan skapa både för- och nackdelar för HR-avdelningens arbete. Av ovanstående analys kan vi 

också se att en konsekvens av digitaliseringen kan bli att HR-avdelningarna hamnar efter i 

utveckling om de inte lyckas att använda verktygens fulla potential vilket i sin tur kan leda till 

att de tappar konkurrenskraft och får svårare att attrahera och behålla nya medarbetare.  
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Egen modell 2: Förklaringsmodell  

  

Förklaring till modell kapitel 4 
Likt tidigare beskrivet kan vi konstatera att digitaliseringen lett till förändringar. Att HR-

avdelningarna blivit mer digitaliserade kan vi i det här kapitlet konstatera lett till ett ökat 

användande av digitala verktyg, vars konkreta följder vi beskrivit ovan. Utifrån det adderar vi 

de digitala verktygen till modellen, för att i nästa kapitel beskriva vilka konsekvenser 

digitaliseringen, och de digitala verktygen, har inneburit för HR-avdelningarna.  
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5 Konsekvenser av en digitaliserad HR-avdelning 
Utifrån samtliga informanters svar har vi identifierat ett antal konsekvenser av 

digitaliseringen för HR-avdelningar. Det är dels följderna vilka kommer från användandet av 

digitala verktyg, men även ett antal konsekvenser som kommer från digitaliseringen i stort. 

De presenteras i följande kapitel.  

 

5.1 Digitala medarbetare 
Enligt de flesta av informanterna använder de sig idag av digitala hjälpmedel i vilka 

medarbetarna ges möjlighet att själva aktivt delta. Digitaliseringen och användandet av 

digitala verktyg leder till att arbete som tidigare hamnat hos HR-avdelningen överförs till 

medarbetarna och att de blir självbetjänande i ett flertal ärenden (Panayotopoulou, Vakola & 

Galanaki, 2007; Stone & Deadrick, 2015). På så sätt tolkar vi att medarbetarna på 

informanternas organisationer har blivit självbetjänande. Vi förstod bland annat från 

informanten på Kalmar kommun att medarbetarna själva kan gå in i personal- och 

lönesystemen och bland annat godkänna semester, se sin pension och lägga in om 

sjukfrånvaro. En av informanterna på Region Skåne berättade att deras HR-fönster 

möjliggjort att medarbetarna själva ansöker om semester, kan göra byten av arbetspass, 

ansöker om föräldraledighet och kontrollerar sina lönespecifikationer. Utifrån Hicks (2018) 

kan det förstås som att digitala plattformar, vilka skapar en mer effektiv 

tvåvägskommunikation, kan hjälpa medarbetarna att skapa en förståelse för hur deras 

prestationer hänger ihop med organisationens mål. Det blir enklare och mer effektivt att 

kommunicera och samarbeta samt spelar en viktig roll i medarbetarnas arbetstillfredsställelse, 

vilket i sin tur genererar fördelar för organisationen. Om medarbetarna inte känner sig 

delaktiga kan det leda till att de underpresterar (ibid.). Att involvera medarbetare i 

digitaliseringen kan också leda till att de känner sig mer nöjda med sin arbetssituation 

(Bondarouk, Parry & Furtmueller, 2017; Rimon, 2017). Vi tolkar det som att genom att HR-

avdelningarna använder sig av digitala verktyg där medarbetarna själva är aktiva, blir 

medarbetarna mer tillfredsställda med sin arbetssituation. Att göra medarbetarna mer aktiva 

och öka deltagandet anser vi kan leda till att medarbetarna blir nöjdare och leder till större 

engagemang. Det kan i sin tur vara till hjälp för att få medarbetarna att stanna kvar i 

organisationen, vilket några av informanterna medger att de upplever är svårt. 
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En av informanterna på Region Skåne beskrev dock att vissa medarbetare ifrågasatt och varit 

motvilliga till att lägga arbetstid på att själva vara mer digitalt aktiva, eftersom de varit vana 

med att få hjälp med det innan. Panayotopoulou, Vakola och Galanaki (2007) menar, till 

skillnad från de fördelar vilka lyfts fram i stycket över, att ökad självbetjäning kan försvaga 

HR-avdelningens roll och leda till ökad arbetsbelastning och stress för medarbetarna. Hunt 

(2015) beskriver att självbetjäning kan vara avhumaniserande eftersom det minimerar 

personlig kontakt och blir individbaserat. Vår uppfattning utifrån det empiriska materialet är 

dock att de digitala verktygen inneburit en förbättring för informanterna i fråga om 

medarbetarnas delaktighet och nöjdhet trots ett visst initialt motstånd. Vi tolkar det som att i 

de fall ett visst motstånd har funnits, har lösningen varit att skapa en vana i att använda 

digitala verktyg. Att HRs roll riskerar att försvagas på grund av självbetjäning enligt 

Panayotopoulou, Vakola och Galanaki (2007) tolkar vi kan bero på att deras traditionella 

arbetsuppgifter till viss del överförs på medarbetarna, och det kan bli ett problem om 

medarbetarna uppfattar att de inte längre har behov av HRs stöd. Informanterna verkade dock 

inte tolka det som ett problem, utan ser fortfarande att de behövs, fast på ett annat sätt. Vi 

anser dock att ökad arbetsbelastning och stress är viktiga faktorer att ha i åtanke gällande 

självbetjäning och digitala medarbetare. 

 

5.2 Stress 
Det vi kan utläsa från vårt empiriska material är att vissa av informanterna upplever att 

digitaliseringen kan leda till stress, både för HR-avdelningen och övriga medarbetare i 

organisationen. Stress har blivit en epidemi på den moderna arbetsplatsen, och 

Världshälsoorganisationen har förklarat arbetsrelaterad stress som ett av de stora hoten i den 

nuvarande tidseran (Ninaus, Diehl, Terlutter, Chan & Huang, 2015). Användandet av digitala 

verktyg har på senare tid också beskrivits som en källa till stress (ibid.). I och med att många 

verktyg finns att tillgå överallt upplevde informanterna att det leder till att de är ständigt 

tillgängliga för kommunikation och att de alltid kan arbeta. Informanterna menade också att 

vissa medarbetare har svårt att förstå funktionen av vissa verktyg, vilket gör att de istället blir 

stressade av dem. Även ökad självbetjäning som leder till en större arbetsbörda för 

medarbetaren kan vara stressande. En av informanterna på Vimmerby kommun sa att: 

  
“Man har ju allting i sin telefon; kalender och sin mail, så man är mycket mer tillgänglig 

och det skapar ju också naturligtvis stress. Alltså det finns ju en arbetsmiljödel i det här 
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också som vi inte ska glömma bort, i att alltid vara tillgänglig och så.” (personlig 

intervju, informant Vimmerby kommun). 

  

Informantens beskrivning om att allt idag finns i telefonen och att det upplevs stressande 

kopplar vi ihop det med Ninaus et al. (2015) som menar att det framkommit att digitala 

verktyg, speciellt mobila enheter, vilka möjliggör att ständigt vara tillgänglig för medarbetare 

och chefer, kan leda till mer stress. Det har visat sig att medarbetare blivit mer tillgängliga 

genom att digitala verktyg går att använda på andra platser och arbetstider än arbetsplatsens, 

vilket också gör att arbetstiden förlängs och att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut 

(ibid.). Ångest och stress kan också skapas av att inte vara uppkopplad, i en värld där det 

alltid är möjligt att vara både uppkopplad och tillgänglig (Turkle, 2017). Det kan således 

upplevas stressande att inte kunna stänga av och återhämta sig från de krav jobbet för med sig 

(Ninaus et al., 2015). Att kunna stänga av allt och inte ta med sig arbetet hem menade bland 

annat båda informanterna på Vimmerby kommun var viktigt. Vi kan konstatera att stress kan 

uppkomma på grund av användandet av digitala verktyg i organisationerna. Vi tolkar det 

därför som viktigt för HR-avdelningarna att ha i åtanke på vilket sätt de digitala verktygen 

kan vara stressande och arbeta med att förebygga stress, både för organisationens 

medarbetare och HR-avdelningens medarbetare.  

 

5.3 Kommunikation 
Ur vårt empiriska material har vi kunnat utröna att kommunikation är viktigt för HR-

avdelningens arbete samt ses som ett sätt för att skapa gemenskap. Digitaliseringen har enligt 

informanterna bidragit till ökad kommunikation och nya sätt att kommunicera 

på.  Kommunikation är grundläggande för organisationer på grund av att den skapar 

sammanhållning samt är grunden vid beslut och lärande enligt Jacobsen och Thorsvik (2014). 

Det är en pågående process där parterna bevarar och förändrar organisationen genom att 

kommunicera med varandra och utomstående intressenter. Överföring av information är det 

centrala i kommunikation, och den kan vara både verbal och icke-verbal (ibid.). Digital 

kommunikation definieras av internetbaserade verktyg som exempelvis e-mail, bloggar, 

intranät och sociala medier (Lipiäinen, Karjaluoto & Nevalainen, 2014). Den digitala 

kommunikationen kan användas både för interna och externa syften, och har kommit att 

förändra hur medarbetare kommunicerar med varandra (ibid.).   
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Vi kan konstatera att samtliga informanter återkom till att de digitala verktygen underlättat 

kommunikationen på olika sätt. Bland annat framkom det att digitala verktyg inte bara 

underlättar informanternas kommunikation med medarbetare utan också med arbetssökande. 

Informanterna upplevde till exempel att det är smidigare att kommunicera med kandidater, 

men att de skulle kunna effektivisera kommunikationen ännu mer genom att vara snabbare på 

att kommunicera ut informationen genom digitala rekryteringsverktyg. Informanten på 

Kalmar kommun beskrev exempelvis att de digitala verktygen kan vara till hjälp för att hålla 

kontakt med arbetssökande även om de inte får tjänsten de söker. I enlighet med 

informanterna framkommer det i Findikli och Bayarçeliks studie (2015) att digital HR har 

förbättrat kommunikationen i organisationer överlag samt gjort kommunikationen effektivare 

bland medarbetarna. Det beskrivs också att de digitala kommunikationsmedlen passar bra till 

olika tillfällen. E-mail kan till exempel vara bra för bland annat snabba uppdateringar och 

tillkännagivanden (Lipiäinen, Karjaluoto & Nevalainen, 2014), vilket informanten på Kalmar 

kommun höll med om. Vi kan konstatera att kommunikationen överlag har förbättrats av 

digital HR och att det har underlättat HRs arbete genom att de på ett smidigt sätt kan 

kommunicera med medarbetare och andra intressenter i olika processer, såsom rekrytering, 

rehabilitering och förhandlingar med fackförbund.   

 

En av informanterna på Vimmerby kommun menade dock att det kan finnas en baksida i att 

kommunicera via digitala verktyg eftersom missförstånd lätt kan uppstå i skrift eller när den 

andra personen inte är en del av det fysiska rummet där kommunikationen äger rum. Att 

kommunicera och ha en dialog kan upplevas på andra sätt när det sker genom digitala verktyg 

än ansikte-mot-ansikte, vilket kan leda till missförstånd (Francis, Parkes & Reddington, 

2014). Kommunikation genom digitala verktyg kan uppfattas som statisk, opersonlig och 

sakna möjligheten att ge feedback (Stone & Deadrick, 2015). Avsaknaden av det personliga 

mötet kan leda till minskat engagemang för medarbetarna. Risken för envägskommunikation 

blir större och utbytet inom organisationen kan minska på grund av det (ibid.). Vår tolkning 

av informanternas uttalanden gällande digital kommunikation är att digitala verktyg till viss 

del har förändrat sättet de kommunicerar på, men att det även har ökat och skapat en mer 

regelbunden kontakt med fler medarbetare. Dock kan vi även konstatera att kommunikation 

via digitala verktyg riskerar att skapa missförstånd bland informanterna och deras 

medarbetare. Vi anser att det är av vikt att noga väga vilken typ av kommunikation som sker 

med vem och när, för att undvika missförstånd eller att medarbetarna blir mindre engagerade.  
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Kommunikation i det fysiska rummet 

Vidare kan vi konstatera att samtliga informanter upplevde att de fortfarande vill 

kommunicera med andra i det fysiska rummet, eftersom de anser att all kommunikation inte 

passar digitalt. Lipiäinen, Karjaluoto och Nevalainen (2014) menar också att kommunikation 

ansikte-mot-ansikte fortfarande föredras framför digital kommunikation av de flesta, eftersom 

det blir mer personligt. Turkle (2017) menar att det är positivt att träffas och prata ansikte-

mot-ansikte samt att det bland annat kan stärka kulturen och kunskapsutbyten. På Kalmar 

kommun menade dock informanten att vissa situationer inte kräver ett möte i det fysiska 

rummet, och att de exempelvis kan använda sig av videosamtal istället för att transportera sig 

flera mil för ett möte. Informanten på Landstinget beskrev att trots att de till viss del använder 

sig av videosamtal skulle de kunna inspireras mer av till exempel vården, vilka har digitala 

vårdsamtal mellan läkare och patient, och på så sätt själva använda sig av digitala samtal vid 

till exempel rehabiliteringsprocesser. Att använda sig av videosamtal tolkar vi som en lösning 

till problemet att digital kommunikation kan uppfattas opersonlig för informanterna, eftersom 

de fortfarande till viss del kan mötas ansikte-mot-ansikte genom videosamtal. Vi upplever att 

risken för missförstånd minskar eftersom att parterna ser varandra och kan tyda ansiktsuttryck 

och nyanser som lätt försvinner vid till exempel e-mailkontakt. Distinktionen mellan minskad 

kommunikation i det fysiska rummet och helt avsaknad av det är också av vikt att reflektera 

över, eftersom det ena inte behöver ta ut det andra.   

 

5.4 Relationer 
Alla informanterna ansåg att medarbetarna var organisationens viktigaste resurs. En av 

informanterna på Region Skåne menade till exempel att det är av vikt att både ta hand om 

medarbetarna och få med dem i digitaliseringen. Vidare menade informanterna att det främst 

är genom det personliga mötet som det uppnås. En vanlig uppfattning är dock att 

digitaliseringen leder till minskad personlig kontakt i det fysiska rummet och sämre relationer 

till medarbetare (Francis, Parkes & Reddington, 2014). Trots det tolkar vi det som att ingen 

av våra informanter upplevde det så, utan snarare att de upplever att relationerna kompletteras 

och till och med kan förbättras av digitala verktyg. Samtliga informanter återkom dock flera 

gånger under intervjutillfället till att de digitala verktygen aldrig kommer att kunna ersätta det 

verkliga mötet mellan personer. Vi tolkar det, likt Francis, Parkes och Reddington (2014), 

som att det kan finnas en rädsla för att HR-avdelningens arbete ska bli opersonligt och leda 

till minskad personlig kontakt. Turkle (2017) menar att minskad personlig kontakt har blivit 
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en följd av digitaliseringen, eftersom människor allt mer väljer bort det personliga mötet till 

förmån av att använda e-mail eller videosamtal. Att mycket numer är digitaliserat kan 

innebära att arbetet riskerar att bli socialt isolerat (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 

2015). Informanten på Landstinget menade att trots att de till exempel försöker göra delar av 

medarbetarsamtalen digitala, inte vill byta ut det mänskliga mötet helt eftersom de anser att 

det mänskliga mötet fortfarande är nödvändigt. På Kalmar kommun menade informanten att 

även om det delvis är bra att göra olika fysiska möten digitala, finns det vissa delar som inte 

kan digitaliseras eftersom ett mänskligt möte krävs i känsliga situationer. Informanten 

beskrev att det till exempel kan vara svårt att digitalisera vissa delar av rehabiliteringssamtal, 

eftersom det kan vara känsligt för medarbetaren. Vidare menade de flesta av informanterna 

att de i arbete med utvecklingsfrågor, samverkan och svåra personalärenden fortfarande 

behöver möte ansikte-mot-ansikte för att skapa goda relationer. Informanten på Kalmar 

kommun beskrev att: 

  
“Vi kan ju aldrig ersätta mänskliga möten, relationer, samverkan, socialt innehåll, stöd 

från kollegor och så vidare, det kan man aldrig ersätta med digitala verktyg.” (Personlig 

intervju, informant Kalmar kommun). 

  

Istället för att se det som att digitala HR-verktyg ersätter tidigare relationer, kan det enligt 

Bissola och Imperatori (2014) ses som att de kompletterar den tidigare relationen. På så sätt 

kan relationen fördjupas eller ta olika form i olika forum, vilket kan underlätta och anpassas 

till olika medarbetare, för att på bästa sätt säkerställa att varje individ blir sedd utifrån sina 

krav (ibid.). Utifrån informanternas svar har vi kunnat utröna att de ser digitala verktyg som 

ett komplement för att bygga och bibehålla sina relationer med medarbetarna, men att den 

personliga relationen i det fysiska rummet är för viktig för att försvinna helt.  

 

Möten i det fysiska rummet    

När vi bad informanterna att beskriva en typisk arbetsdag svarade samtliga att en stor del av 

arbetsdagen går åt till fysiska möten med olika medarbetare. De beskrev att de hade möten 

med kollegor, chefer och medarbetare samt externa parter i stort sett varje dag, och att många 

processer utförs gemensamt, vilka kräver möten för att samverka. Mötena involverar allt från 

upplägg av projekt, processer gällande rekrytering eller rehabilitering till möten gällande 

arbetsrättsliga frågor där bland annat fackförbund är inkluderade. Framför allt kan vi 

konstatera att de två informanterna som har en chefsposition ägnar en stor del av sina 
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arbetsdagar till olika möten med medarbetare på olika nivåer inom organisationen. På Kalmar 

kommun svarade informanten: 

  
“Det är ganska mycket kontakter, ganska mycket möten och en hel del arbete 

tillsammans med andra.” (Personlig intervju, informant Kalmar kommun). 

  

Enligt Cöster och Westelius (2016) bidrar möten i det fysiska rummet till en känsla av 

tillhörighet som att tekniska innovationer inte kommer kunna ersätta. Vi upplever att samtliga 

informanter höll med om det påståendet, och de såg inte att möten i det fysiska rummet skulle 

upphöra men möjligen minska. Tillhörighet och känsla av sammanhang är en del av 

organisationskulturen, och möten är en traditionell ritual för många organisationer (Alvesson, 

2012). Det fysiska mötet spelar inte bara en roll i den information som ges och den handling 

som utförs, utan är även en del i att uttrycka gemensamma värderingar och förhållningssätt 

(ibid.). Vi tolkar det som att mötets roll för gemensamma värderingar och förhållningssätt är 

en del i varför samtliga informanter inte vill digitalisera sina möten och var noga med att 

påpeka att möten är en viktig del av deras arbete.  

 

Organisationskulturen har betydelse för organisationer på grund av att den möjliggör det 

kollektiva handlandet (Alvesson, 2012). Det kollektiva handlandet beskrivs vara det som 

möjliggör att arbetsgrupper arbetar i samma riktning och delar målbild (ibid.). Vår tolkning 

utifrån informanternas svar gällande vikten av möten i det fysiska rummet är att färre möten 

kan skapa en risk för att organisationskulturen blir otydlig och att det sociala samspelet kan ta 

skada. Kalmar kommuns informant exemplifierade det och sa “vi kan aldrig ersätta 

mänskliga möten, de innebär relationer, samverkan, de har socialt innehåll och skapar socialt 

stöd från kollegor”. Vi tolkar att möten har en viktig betydelse för HR-avdelningarna 

eftersom de innebär socialt samspel och relationsbyggande, som kan komma att påverka 

organisationskulturen. I och med att möten är en viktig del av HR-avdelningars arbete ser vi 

det som positivt att ta hjälp av digitala verktyg och hjälpmedel för dem. Vi upplever att det är 

av vikt att HR-avdelningarna accepterar att de fysiska mötena kan komma att minska på 

grund av digitaliseringen för att hänga med i den digitala utvecklingen. Vi tolkar det som att 

HR-avdelningarna bör ta till sig de möjligheter digitala verktyg medför för möten och ta 

tillvara på chansen att systematisera och standardisera mötena med hjälp av de digitala 

verktygen. Exempelvis genom att digitala möten kan leda till tidsbesparing och 

effektivisering, vilket informanterna tycks lägga stor vikt vid.   
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5.5 Kompetens för att möjliggöra användandet 
Samtliga informanter tycktes uppleva att de var i behov av mer kompetens för att kunna 

använda de digitala verktygen fullt ut. Trots att de beskrev att de har god kunskap för att 

använda verktygen menade de även att de gärna velat lära sig mer för att kunna utnyttja dem 

på bästa möjliga sätt. En av informanterna på Region Skåne beskrev att genom att öka 

kunskapen gällande systemen de jobbar i kan effektiviteten ökas ytterligare. 

  
“Jag tror att jag har tillräckligt med kunskap för att kunna göra ett schysst dagligt arbete, 

men jag skulle kunna vara mer effektiv, man kan lägga mer tid på att läsa in sig, man kan 

alltid lite till.” (Personlig intervju, informant Region Skåne). 

  

Informanten upplevde sig själv inneha grundläggande kunskap för korrekt användning, men 

att kunskapen alltid kan förbättras, vilket även övriga informanter styrkte i sina uttalanden. 

Cappelli och Tavis (2018) beskriver att HR kommer att behöva omskolas och att de behöver 

mer kunskap inom IT-support och teknik. HR-personal bör lära sig mer för att veta hur de ska 

hantera all data som genereras från digitala teknologier (ibid.). Vidare beskrev en av 

informanterna på Vimmerby kommun att kompetensen gällande olika verktyg skiljer sig i 

stor utsträckning mellan olika medarbetare på HR-avdelningen, men att de hjälps åt och 

tillsammans innehar den kompetens som krävs. Utifrån det tyder vi det som att HR-

avdelningarna till viss del måste omskolas för att på bästa sätt kunna använda sig av de 

digitala verktygen. 

 

Ett av HRs viktigaste bidrag till organisationer är att främja lärande och säkerställa att 

medarbetare fördjupar och utvecklar sin kunskap, men det finns en risk att HR glömmer bort 

sin egen utveckling (Ulrich & Brockbank, 2007). En konstant utveckling av kompetens kan 

bidra till ökad professionalism och även underlätta andra individers inlärning. För att HR ska 

ha möjlighet att bidra till den digitala utvecklingen krävs det att de är en del av den digitala 

diskursen på arbetsplatsen samt reflekterar över vilken roll som utvecklingen spelar för 

organisationen (ibid.). Jesuthasan (2017) anser att HR har en viktig roll i att möjliggöra 

användandet av digitala verktyg för hela organisationen, men för att göra det måste de börja 

med sin egen kompetens och utgå därifrån. Utifrån det empiriska materialet tolkar vi att 

informanterna upplevde att de kan vidareutvecklas och att de såg fördelar med fördjupad 

kunskap gällande digitala verktyg och teknologi överlag. Vi kan konstatera att HR-

avdelningarna kan dra nytta av att öka sin egen kompetens gällande digitala verktyg och att 
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det hade hjälpt dem i deras arbetssituation. Vi upplever att det är av vikt för informanterna att 

själva kunna hantera verktygen för att på bästa sätt kunna vara till hjälp för medarbetare och 

chefer vilka använder sig av de digitala verktygen. 

 

Datamognad 

Alla informanterna diskuterade datamognad och att olika människor har olika nivåer av 

datamognad, det vill säga hur tekniskt lagda medarbetarna är och deras inställning till teknik. 

Informanterna på Vimmerby kommun menade att det belastar HR-avdelningen om de inte 

lyckas lära ut hur de digitala verktygen fungerar på rätt sätt, eftersom det resulterar i fler 

frågor och mer arbete. Hunt (2014) menar att ett problem som kan uppstå är att medarbetarna 

inte får hjälp med att lära sig hur de digitala verktygen fungerar och att de inte har kunskap 

att använda dem fullt ut (ibid.). Vi tolkar det som att det finns vissa svårigheter i att få med 

alla medarbetarna i digitaliseringen och användandet av digitala verktyg, och att det kan 

krävas en plan för att det ska bli mer lyckat och att samtliga medarbetare känner sig 

delaktiga. Nivån av datamognad kan förändras, men det krävs av HR-avdelningen att de har 

kompetens nog för att lära ut till medarbetarna och att de arbetar uppmuntrande och 

engagerande.  

 

5.6 Effektivitet 
Utifrån samtliga informanters svar kunde vi tydligt se att de återkom till att digital HR leder 

till både tidseffektivitet och kostnadseffektivitet. De beskrev bland annat att rutiner har 

effektiviserats, att målet med digitaliseringen är att bli mer effektiv och att kommunikation 

sköts mer effektivt på grund av digitala verktyg. Enligt Poisat och Mey (2017) är 

kostnadsbesparingar en av de drivande krafterna till organisationers komplexa digitala HR-

system. Minskad administration som leder till tidsbesparingar kan vara ett sätt att spara 

kostnader (ibid). Informanterna lyfte fram effektivisering som målet med digitalisering, och 

en av informanterna sa: 

  
 “Att göra saker digitalt är ju bra mycket bättre än att sköta allt på papper som vi gjorde 

förut, det blir mer effektivt tidsmässigt”. (Personlig intervju, informant Vimmerby 

kommun). 

  

Informanten på Kalmar kommun upplevde att digitaliseringen lett till tidssparande genom att 

bland annat slippa gå på föreläsningar och möten som är flera mil bort, utan istället kunna 
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vara med via webben. Informanten upplevde också att tid sparas genom att slippa läsa 

igenom alla ansökningshandlingar eftersom det numera sker ett automatiskt urval via deras 

rekryteringsverktyg. Effektivitet som ett begrepp inom organisationsteorin handlar om 

måluppfyllelse och att nå målet på bästa sätt (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Vi tolkar det som 

att informanternas syn på effektivitet är att spara tid och kostnader, i syfte att uppnå 

organisationens övergripande mål. Den främsta kostnadseffektiviteten för HR-avdelningar i 

samband med digitala verktyg är enligt Stone et al. (2015) att det minskar det administrativa 

arbetet för personalen, och att de därmed antingen kan minska personalstyrkan, eller fokusera 

på andra aspekter av verksamheten. Utifrån informanternas svar kan vi dock utläsa att 

ingetdera har skett inom deras organisationer, vilket vi tolkar som att effektiviteten egentligen 

inte har ökat på ett avgörande sätt som har förändrat deras arbete. Vår tolkning kan förklaras 

genom vad informanten på Landstinget i Kalmar sa, vilket delvis motsäger det som tidigare 

sagts om upplevelsen av att effektiviteten har ökat: 

  
“Det blir ju rutiner även i det här också, även i det digitala så kommer det finnas saker du 

behöver göra på rutin. Så att även om man tänker att vi en dag inte skulle ha 

pappersakter utan ha digitala personakter, skulle det ju ändå behövas en rutin kring det. 

Rutinen kommer ju vara kvar men bara att du gör det på ett annat sätt. Så det är inte 

säkert att effektiviteten ökar.” (Personlig intervju projektledare HR, Kalmar Landsting). 

  

Vi tolkar att en av informanterna på Region Skåne höll med informanten på Landstinget och 

beskrev att det administrativa arbetet till viss del är effektivare, men att det hanteras på andra 

sätt och fortfarande är en stor del av arbetsuppgifterna för HR-avdelningen. Istället för 

pappershantering krävs hårddiskar och de arbetar fortfarande med att lägga in många 

uppgifter i system för vidare hantering. 

 

Vidare upplever vi att viljan att effektivisera kan vara positivt för organisationen i stort men 

inte nödvändigtvis för HR. Grugulis (2017) beskriver att effektivitet ofta är organisationens 

mål, och att det inte alltid är det bästa för människan i organisationen. Det upplever vi kan 

vara en motsättning för HR-avdelningarna eftersom samtliga informanter menade att 

effektivitet är ett mål med digitaliseringen, men att deras uppgift samtidigt är att ha 

medarbetarna i fokus. Informanterna verkade inte heller reflektera över det, utan såg 

effektivitet som enbart positivt. Vi ställer oss dock frågande till huruvida effektiviteten bara 



 

46 
 

är något positivt för organisationen eller om den i stort leder till att HR-avdelningarna 

misslyckas med att se till medarbetarnas behov.  

 

Digitala lagar 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver att effektivitet inom offentlig verksamhet ofta strider 

mot kravet på lika behandling, det vill säga att samtliga medarbetare behandlas rättvist och 

lika utifrån lagdirektiv. Informanten på Kalmar kommun samt en av informanterna på Region 

Skåne beskrev att digitala verktyg underlättar arbetet, men att de till stor del arbetar med 

behörigheter och konfidentialitet i systemen som skapar en tröghet i arbetet. Behörigheterna 

grundar sig i att systemen de arbetar i har en hög säkerhet gällande personuppgifter, på grund 

av lagstadgade krav. Effektiviteten i offentlig verksamheter kan minska på grund av kraven 

vilka är uppsatta efter lagdirektiv samt genom formella processer. Dock beskrivs det att det är 

så de offentliga organisationerna ska styras (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Det gör att vi tolkar 

det som att lagdirektiven till viss del hämmar HR-avdelningarna till att bli fullt så 

effektiviserade som de önskar eller upplever att de är, men att det dock inte går att påverka i 

någon större utsträckning utan att strida mot lagen. Vi upplever istället att deras arbete bör 

fokusera på att effektivisera de delar som de kan, och skapa enklare sätt att arbeta med 

behörigheterna utan att de frångår lagen och riskerar deras medarbetares konfidentialitet. 

 

5.7 HRs förändrade yrkesroll 
Utifrån informanternas svar har vi kunnat utröna att deras dagliga arbete ser annorlunda ut 

jämfört med tidigare, och att den funktion de bidrar med till organisationen har förändrats i 

viss utsträckning på grund av digitaliseringen. Enligt Ulrich och Dulebohn (2015) genomgår 

HR en kontinuerlig transformation av sin roll. Det handlar främst om att utveckla målen med 

verksamheten och att omstrukturera deras funktion för organisationen som helhet. Stone et al. 

(2015) menar att digitaliseringen är en av de största drivkrafterna till förändringen av HRs 

roll och att fortlöpande förändringar i och med digitaliseringen förändrar sättet HR arbetar på. 

Vidare beskrivs det att digitaliseringen har omskapat sättet HR-processer hanteras på, 

huvudsakligen i termer av hur organisationer använder, samlar in och lagrar information om 

medarbetare och arbetssökande. Det har i sin tur påverkat hur arbetet, relationerna och 

tillsynen av arbetet ser ut (ibid.).  
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Utifrån vår studie kan vi konstatera att informanterna på den direkta frågan om de ansåg att 

digitaliseringen har påverkat HRs roll, svarade att den inte har påverkats i någon större 

utsträckning. Det motsägs dock senare i intervjuerna och utifrån informanternas svar tolkar vi 

det som att deras yrkesroll har förändrats till att bli en mer stödjande funktion, eftersom de 

beskriver att deras arbetsuppgifter blivit mer fokuserade på att stötta och vägleda medarbetare 

och chefer än innan. En av Vimmerby kommuns informanter beskrev exempelvis att 

verktygen främst är stöttande för processer och ett sätt att enklare kontrollera och följa upp 

olika arbetsprocesser. Informanten sa även “kanske att det blir att man på något sätt blir lite 

IT-support ibland”, vilket vi tolkar som att de arbetar med att förklara och vägleda 

medarbetarna i användningen av verktygen, och att HR bör vara experter på användandet av 

verktygen för att säkerställa att syftet med de digitala verktygen uppfylls på rätt sätt. 

Informanterna beskrev vidare att HR många gånger ses som en stödfunktion och att de får 

förklara hur systemet fungerar för de som inte arbetar i det lika regelbundet som HR-

personalen gör. Informanterna beskrev också att digitala verktyg är återkommande i arbetet 

med bland stödfunktioner. Stödfunktionerna har idag blivit centrala för organisationen och är 

integrerade i det dagliga arbetet. Enligt informanterna innebär stödfunktionerna att de genom 

digitala verktyg stöttar medarbetare och chefer i olika processer, exempelvis att de tar fram 

ramverk vid rehabiliteringsprocesser eller stöttar med kunskap om arbetsrättsliga frågor. Det 

innebär också att HR-avdelningarna numera agerar stöd för de chefer som använder sig av de 

digitala verktygen. Vi tolkar det som att det innebär att HRs roll i större utsträckning är 

stödjande på grund av digitaliseringen och deras roll genomgår en omstrukturering för att 

anpassa sig. Likt Ulrich och Dulebohn (2015), upplever vi därmed att HRs roll genomgår en 

kontinuerlig transformation. I och med att vi kunnat utröna att digitaliseringen av HR kan ses 

som en förändring tolkar vi det som att HRs roll också förändrats till att de blivit större 

förändringsagenter än innan. Att vara en förändringsagent innebär att leda och stödja HRs 

förändringsprocesser i organisationen. Genom kurser och workshops till ledare och 

medarbetare, kan HR i sin roll som förändringsagent vara till hjälp vid förändring (Schødt, 

2012). Ett exempel på det kan vi se i Vimmerby kommun där båda informanterna menade att 

de vid behov har kurser för chefer i användandet av de digitala verktygen. 

 

Informanten på Landstinget i Kalmar beskrev att rollen har förändrats på grund av antalet 

digitala hjälpmedel och verktyg som tillkommit, och att det har skapat ett annat sätt att arbeta 

på även om slutresultatet blir detsamma, vilket samtliga informanter har en liknande 

upplevelse av. Enligt Burbach och Royle (2014) kan digitaliseringen på ett fundamentalt sätt 
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komma att ändra hur HR-chefer och HR-avdelningar arbetar. Dock tycks vissa organisationer 

misslyckas med att utnyttja hela det potentiella värdet av de digitala verktygen, och istället 

bara använda dem för att underlätta de administrativa uppgifterna (ibid.). Digitala verktyg 

kan utöver att minska den administrativa bördan även leda till att HRs arbete förbättras och 

att de kan arbeta mer strategiskt (Poisat & Mey, 2017). Förbättringen av arbetet grundar sig i 

att de kan fokusera på att analysera den data som digitala verktyg kan resultera i, och därmed 

använda sig av den som ett hjälpmedel i sitt arbete (ibid.). Utifrån de förändrade 

arbetsuppgifterna och rutinerna bör HR-rollen enligt oss ha förändrats till viss del, men att 

informanterna inte reflekterat över hur digitaliseringen har påverkat deras yrkesroll. Bara för 

att de upplevde att slutresultatet av arbetet är detsamma som innan, kan vägen dit och det som 

sker under tiden ha genomgått en förändring som påverkar hur deras roll uppfattas av andra 

inom organisationen.  

 

Utifrån intervjuerna tolkar vi det som att informanterna inte inser vilken påverkan 

digitaliseringen har haft på organisationen som helhet men även för HR-avdelningens roll. Vi 

uppfattar det som att informanterna upplevde att implementerandet av digitala verktyg är en 

indirekt konsekvens av att organisationen digitaliseras, och att de inte såg det potentiella 

värdet av verktygen för deras roll i organisationen, i enlighet med Burbach och Royle (2014) 

beskrivning av att HR-avdelningar misslyckas med att se det potentiella värdet av digitala 

verktyg. Att de misslyckas med att se det potentiella värdet går att urskilja genom att 

informanterna inte tycks lägga någon vikt på att reflektera över vad som faktiskt har 

förändrats eller vad de digitala verktygen för med sig. Trots att det går att utläsa från det 

empiriska materialet att förändringar i deras arbetssätt har skett, gav de som direkt svar att 

HR-rollen inte hade förändrats nämnvärt. Enligt det vi kunnat se i det empiriska materialet 

leder dock de digitala verktygen till förändrade arbetssätt, som har påverkat hur uppdelningen 

av arbetet mellan medarbetare och HR-avdelningen ser ut, vilket i sin tur har förändrat HRs 

funktion för organisationen, därigenom anser vi att deras roll har förändrats.  

 

Digitaliseringen möjliggör för strategiskt tänk 

Av det vi kunnat utläsa från vårt empiriska material har de flesta informanterna inte en tydlig 

digital strategi för HR-avdelningen, även om de berättade att de har strategier för andra delar 

av organisationen. Whittington, Johnson, Angwin, Regnér & Scoles (2014) definierar strategi 

som en långsiktig plan för en organisation, och Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver att 

det är vad en organisation gör för att nå sina uppsatta mål. Whittington et al. (2014) definition 
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av strategi innebär även att den långsiktiga planen kan vara avsiktlig eller stegvis ökande. I 

vår studie har vi valt att utgå från att strategi är en långsiktig plan för att nå ett mål, vilket 

enligt oss även innebär de handlingar en organisation utför för att nå sitt mål. Digital strategi 

är enligt oss hur de digitala verktygen och digitaliseringen överlag implementeras genom ett 

strategiskt tänk och att de digitala verktygen blir vägen till att nå målen och visionen. Trots 

att majoriteten av informanterna sa att de inte har en digital strategi för HR-avdelningen, 

kunde vi urskilja att de på något sätt arbetade strategiskt med de digitala verktygen, även om 

strategin inte var nedskriven. En av informanterna på Vimmerby kommun ansåg till exempel 

att de inte har en uttalad HR-strategi för digitaliseringen, men att det inom andra områden 

fanns ett strategiskt tänk. Bland annat gällande kompetensförsörjning och rekryteringsstrategi 

såg informanterna potential i att använda digitala verktyg för att attrahera en yngre generation 

till arbetsplatsen, vilket vi tolkar som en strategisk plan. Vi tolkar det därigenom som att HR 

blir strategiska genom att använda de digitala verktygen för att nå sina mål och visioner, det 

vill säga bli mer kostnads- och tidseffektiva.  

 

En mer strategisk HR-avdelning 

Ulrich och Dulebohn (2015) menar att genom att mer och mer förlita sig på digitalisering av 

det rutinmässiga arbetet har möjligheten att fokusera på strategi uppenbarat sig och blivit ett 

av de främsta arbetssätten för HR-avdelningar. HR är knuten till strategin, och att den 

kommer att vidareutvecklas och bli en större del av HRs arbete (ibid.). Vidare leder 

konsekvenser av digital HR in på frågan huruvida digital HR omdefinierar HR till att bli en 

mer strategisk och värdeadderande enhet (Strohmeier, 2007). Det framkommer att HR kan bli 

mer strategiska av att använda digital HR, eftersom det frigör tid för HR att fokusera mer på 

strategi i och med att administrativa uppgifter försvinner (ibid.).  

 

Den HR-avdelning som hade ett mer uttalat strategiskt tänk var Region Skånes, och 

informanten som arbetar som HR-chef ansåg att organisationen överlag hade en strategisk 

plan mot att digitaliseringen, och att HR-avdelningen var en del av den. Informanten 

upplevde att det finns en övergripande HR-strategi och att de olika enheterna inom 

organisationen väljer att tolka och arbeta med den på olika sätt. Informanten beskrev även hur 

HR-specialisterna arbetar strategiskt på de olika enheterna, genom att göra upp 

handlingsplaner och genomföra ett strategiskt arbete i olika processer för att leda till uppsatta 

mål. Informanten beskrev dock att det administrativa arbetet fortfarande tar stor plats och att 

de fortfarande arbetar operativt, dock på andra sätt och genom andra processer än tidigare. 
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Strohmeier (2007) beskriver att minskad administration inte behöver leda till mer strategisk 

HR, utan kan leda till att HR-personalen blir färre eller att de fokuserar på andra aspekter än 

strategi. Eftersom resterande informanter upplever att de inte har någon uttalad digital strategi 

kan vi på ett sätt tolka det som att HR-avdelningarna inte blivit mer strategiska. Dock kan vi 

utifrån deras uttalanden tyda att de börjat tänka mer strategiskt på vissa andra områden på 

grund av de digitala verktygen. Till exempel har de digitala verktygen vid rekrytering varit en 

möjliggörare för att tänka mer strategiskt vid rekryteringen. Det innebär att vi också kan tolka 

det som att HR-avdelningarna till viss del blivit mer strategiska. Vi upplever, i och med att vi 

tidigare tolkat det som att HR blivit mer ekonomiskt fokuserade och ser till organisationens 

mål, att HR-avdelningarna överlag kan ses som mer strategiska. Enligt Schødt (2012) handlar 

HR-strategi om att planera för hur organisationen ska nå sina mål och hur HR-strategin i stort 

ska stödja organisationens strategi. Genom att fokusera mer på att effektivisera och se till det 

ekonomiska och därigenom se mer till organisationen i stort tyder vi därmed att HR-

avdelningarna stödjer organisationens strategi i stort som delvis tycks vara att effektivisera 

och spara in på kostnader. Vi upplever också att digitaliseringen av HR-avdelningar har 

möjliggjort ett större strategiskt tänk, vilken även det kan innebära en förändring av HRs roll 

för organisationen. Ifall de blivit mer strategiska innebär det att arbetssätt och rutiner har 

möjliggjort en förändring av rollen till en mer strategisk part.  

 

5.8 Delslutsats  
På grund av digitala verktyg har medarbetarna i organisationerna blivit mer självbetjänande. 

Det innebär att HR-avdelningens arbete till större del är att stödja, lära ut och kontrollera 

verktygen, än att ta hand om ärendena själva. Medarbetarnas arbetsbörda och självbetjäning 

av HRs tidigare arbetsuppgifter ökar, och det leder till att HR-avdelningens roll förändras och 

uppfattas annorlunda av medarbetarna i organisationen. Vi har visat på att självbetjäning kan 

leda till ökat engagemang hos medarbetarna, men även att HRs roll kan försvagas på grund 

av det. Det kan dock också ses som en möjlighet för HR eftersom de kan fokusera på andra 

aspekter som utvecklar människorna i organisationen och möjliggör fördelar för 

organisationen som helhet.  

 

Vidare har vi konstaterat att digitaliseringen kan leda till stress, speciellt om de digitala 

verktygen inte lärs ut eller förstås på rätt sätt. Stressen drabbar både HR-personalen och deras 

medarbetare, och vi ser det som att HR har en viktig roll i att förebygga stressen och vara 
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förebilder för organisationen. För att göra det har vi dock visat på att HR behöver utveckla 

sin kompetens gällande digitala verktyg och teknik överlag för att använda insamlad data till 

fördelaktiga effekter. Det finns en risk att HR glömmer sin egen utveckling om de fokuserar 

på att lära ut verktyg som de inte själva förstår fullt ut.  

 

I vår studie har vi kunnat se att det är viktigt att välja i vilka forum digitala 

kommunikationsverktyg används eftersom det kan skapa missförstånd om de används på fel 

sätt. Känsliga ämnen som kan behöva kommuniceras på ett annat sätt än mindre känsliga 

frågor eftersom det kan uppfattas som okänsligt och leda till missförstånd om de hanteras på 

fel sätt. Att ha en kommunikationsstrategi kan därför vara av vikt för HR-avdelningarna. Att 

använda digitala verktyg kan ses påverka relationerna till viss del eftersom det kan förbättra 

nätverkandet och därigenom öka kontakten mellan medarbetare och HR-avdelningarna. Dock 

kan det fysiska mötet inte ses som utbytbara eftersom det är värdefullt för organisationens 

kultur. Utifrån vår studie går det att se att digitaliseringen medför en rädsla för att de fysiska 

mötena riskerar att försvinna. Det finns dock en risk att HR-avdelningar därigenom blir för 

vaksamma, och missar att nyttja digitala verktyg vilka kan komplettera och i vissa fall ersätta 

mötet i det fysiska rummet. För trots att organisationskulturen är en central del för 

organisationer, och på många sätt gör en organisation till vad den är, har vi kommit fram till 

att digitala verktyg kan bidra med fördelar som inte skadar kulturen utan snarare främjar den. 

 

Uppfattningen om att digitaliseringen har lett till ökad effektivitet har vi kunnat utröna som 

missvisande. Det som har skett är att det administrativa arbetet har förändrats, men att inte 

minskat. Överlag anser vi att en viss försiktighet gällande effektivisering bör tas i beaktande 

av HR eftersom det inte endast är positivt för människan i organisationerna, utan kan 

innebära påfrestningar och stress, och leda till att HR mister sitt fokus på det humana.  

 

Digitaliseringen av HR-avdelningar kan vi konstatera har inneburit en förändring av HRs roll 

för organisationen. De digitala verktygen har lett till en förskjutning av vissa arbetsuppgifter 

från HR till medarbetare och HR har blivit en mer stödjande funktion för både chefer och 

medarbetare i användningen av verktygen. Vi visar även på hur ett strategiskt tänk kan 

implementeras på grund av en förändring av HRs arbetsuppgifter, vilket betyder att deras roll 

kommer att förändras mer, och att de fortsätter vara en relevant del av organisationens 

utveckling. I och med att HR generellt ser människan som den viktigaste resursen har vi visat 



 

52 
 

på att de måste fortsätta fokusera på det och reflektera kring de digitala verktygens 

konsekvenser och vilken påverkan de har för HRs roll.  

 

 
Egen modell 3: Förklaringsmodell  

  

Förklaring till modell kapitel 5  
Sammanfattningsvis har vi genom modellen visat att digitaliseringen inneburit att HR-

avdelningarnas arbetsprocesser förändrats, och att digitala verktyg började användas. Att HR 

blivit mer digitalt kan både ses som en förändring och ses leda till en förändring. Eftersom 

verktyg ständigt uppdateras sker det kontinuerliga förändringar. Att digitala hjälpmedel och 
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verktyg initialt implementerades kan ses som en systemförändring, och desto fler system, 

desto mer förändrades även HR-avdelningens arbetsprocesser vilket ledde fram till 

strukturförändringar. De förändringar digitaliseringen medfört har i sin tur lett fram till att 

HR-avdelningarna blivit mer digitaliserade och digital HR. 

 

Digital HR leder i sin tur till att användandet av digitala verktyg har ökat. HR-avdelningarna 

använder sig främst av verktygen i rekryteringsprocesser, för administration, 

kompetensutveckling och kompetenshantering. Förutom att digital HR ledde till ett ökat 

användande av digitala verktyg har det även inneburit andra konsekvenser för HR-

avdelningarna. Konsekvenserna vilka framkom var en strävan efter effektivitet, att 

medarbetare blivit mer digitala, till viss del stress, ökad kommunikation men även 

missförstånd, delvis förbättrade relationer och krav på ökad kompetens. Likväl som de 

digitala verktygen kan leda till konsekvenser kan också konsekvenser påverka användandet 

av de digitala verktygen. 

 

Vi kan slutligen konstatera att digitaliseringen lett fram till en delvis förändrad HR-roll. 

Likväl som att konsekvenserna av digitaliseringen kan leda fram till att HR-rollen förändras 

kan också en förändrad HR-roll innebära olika konsekvenser. HR har blivit en 

förändringsagent med fokus på effektivitet och kostnadsbesparingar och ett delvis mindre 

fokus på det mänskliga i organisationerna och ett allt större fokus på organisationen som 

helhet.  
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6 Slutsats 
Följande slutsatser ämnar besvara vår problemformulering och uppfylla studiens syfte.   

 

6.1 Vad digitaliseringen har inneburit för HR-avdelningars arbete   
Genom att sammanfatta och koppla samman de tidigare delslutsatserna har vi kommit fram 

till att digitaliseringen inneburit och innebär förändringar för HR-avdelningars arbete och för 

HRs roll. Vidare kan vi konstatera att det i digitaliseringen är av vikt för HR-avdelningarna 

att fortsätta att se till de mänskliga faktorerna och inte fokusera alltför mycket på att 

effektivisera i syfte att spara in på kostnader. Digitaliseringen grundar sig i påtryckningar från 

omvärlden. Enligt oss är det av vikt att uppmärksamma vilka påtryckningarna är för att kunna 

hänga med i utvecklingen. Via analysverktyget PEST kan HR-avdelningarna till exempel 

upptäcka teknologiska faktorer, vilket digitaliseringen är en del av. Även kontinuerliga 

förändringar kan numera ses som en del av HR-avdelningens vardag. Sammantaget kan vi 

konstatera att HR-avdelningarna har påverkats och fortsätter att påverkas av digitaliseringen 

och till följd av det ser digitala verktyg som en självklar del av arbetet. Det betyder dock inte 

att HR-avdelningarna använder de digitala verktyg fullt ut, vilket leder till att 

konkurrenskraften kan minska och att HR-avdelningarna antagit en något passiv roll i 

utvecklingen. Att vara en del av digitaliseringen på ett indirekt sätt kan innebära att HR 

förlorar värdet i digitaliseringen eftersom de inte tar tillvara på möjligheterna med den. Dock 

kan en anledning till att HR-avdelningar i den offentliga sektorn tycks halka efter i 

utvecklingen av de digitala verktygen vara att de begränsas av krav på lika behandling, 

konfidentialitet och en övergripande tröghet mot förändring. 

 

Vår uppfattning är att HR-avdelningar överlag bör fördjupa sin digitala kunskap för att på ett 

bättre sätt kunna bidra till organisationens framgång och ta hand om de mänskliga resurserna. 

Vi konstaterar att det är avgörande för att HR-avdelningar ska visa att de är en central del av 

digitaliseringen. Det är inte tillräckligt att underlätta de administrativa uppgifterna, utan HR 

bör utnyttja den fulla potentialen av digital HR och ta hjälp av insamlad data för att analysera 

och vidareutveckla sin viktigaste resurs, medarbetaren. Vi kan se ett tydligt mönster i att det 

finns en viss skepsis till att använda digitala verktyg i kommunikation och för att skapa 

relationer. Sammantaget tycks en rädsla för att de mänskliga relationerna ska försämras på 

grund av användandet av digitala verktyg finnas. Trots skepsisen har vi visat på att de digitala 

verktygen inte har påverkat relationerna negativt, utan snarare främjat relationerna mellan 
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medarbetarna och HR-avdelningarna och att verktygen kan ses som ett komplement för att 

fördjupa relationerna. 

 

I motsats till att HR-avdelningarna uttrycker en viss rädsla för att förlora det humana genom 

att använda sig av digitala verktyg, lägger HR-avdelningarna stor vikt vid effektivisering, 

insparande av tid och kostnadsbesparing, vilket vi upplever gör att det humana till viss del 

förbises. HR-avdelningarna tycks också främst använda sig av ekonomiska strategier vid den 

förändring digitaliseringen fört med sig. Det gör att vi kan konstatera att HR-avdelningarna 

istället för att fokusera på de mänskliga aspekterna som gynnar medarbetarna, övergår till att 

inta en position i vilken målet istället blir att gynna organisationen i stort. Det gör att vi ställer 

oss frågande till huruvida det humana perspektivet förbises, och om HR-rollen på grund av 

digitaliseringen förlorar sitt traditionellt mänskliga och interpersonella fokus och istället får 

ett större fokus på kostnader och effektivitet än tidigare. 

 

Digitaliseringen, digitala verktyg och dess konsekvenser har sammantaget skapat nya 

arbetssätt för HR-avdelningar. Förändringen vilken kom från digitaliseringen förde först med 

sig systemförändringar vilken i sin tur ledde till strukturella förändringar. Det har lett till att 

HRs roll gradvis har förändrats. Den förändrade yrkesrollen har bland annat inneburit att HR-

avdelningar blivit en allt mer stödjande funktion, att medarbetare tagit över vissa delar av 

HRs tidigare arbetsbörda och automatisering av vissa rutiner. Att HR-avdelningars roll har 

förändrats har också möjliggjort för dem att bli en mer strategiska eftersom att de dels kan 

arbeta mer strategiskt med digitala verktyg, men även att tid kan frigöras för långsiktig 

planering istället för administration och andra rutinuppgifter. Det går också att se att HRs roll 

förändrats till att bli mer strategisk genom att de arbetar mot mål som är mer tids- och 

kostnadseffektiva och därigenom ser mer till organisationens behov än de enskilda 

medarbetarnas. Vi kan därmed konstatera att HR-rollen förändras och att den i framtiden går 

mot att inrikta sig på att följa organisationens mål och bli mer strategiskt inriktade, vilket gör 

att de riskerar att bli mindre fokuserade på människan i organisationen. 

 

Vi kan slutligen konstatera att konsekvenserna, både positiva och negativa, som 

digitaliseringen har lett till för HR-avdelningar omges av ett synsätt som trycker på ökad 

effektivitet, minskad administration och potential till att leverera mer värde till organisationen 

och dess medarbetare. Vi kan dock konstatera att HR avvaktar tills andra ska initiera 

förändring och att en strategisk målbild saknas för HR-avdelningars digitalisering. Vår 
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uppfattning är att det finns en risk i att inte se till helheten och missa att utnyttja de digitala 

verktygens potentiella värde, som kan leda till att de halkar efter i utvecklingen. De negativa 

konsekvenserna kan bli ökad stress, ökad administration och att HR missar att se till de 

mänskliga faktorerna om tids- och kostnadseffektivitet hela tiden eftersträvas. 

Digitaliseringen är idag en självklar del av organisationer som har förändrat mycket, och med 

stor sannolikhet kommer att leda till fler förändringar. Inledningsvis beskrev vi hur HR-

avdelningens personal har en viktig roll i att engagera medarbetarna i den digitala 

utvecklingen, och vi kan konstatera att ifall de inte hänger med i digitaliseringens utveckling 

riskerar de att bli en passiv bisittare som inte kan utföra sin viktigaste arbetsuppgift, att ta 

hand om sina medarbetare. HR måste ta ett aktivt grepp om digitaliseringen och dess 

konsekvenser för att använda dem på ett sätt som gör att de fortsatt har fokus på människan i 

organisationen.  

 

Slutdiskussion 

Eftersom vi i vår studie enbart valt att studera offentliga organisationer är vi medvetna om att 

de kan skilja sig från privata organisationer. Dock upplever vi att privata organisationers HR-

avdelningar kan fungera på ett liknande sätt som offentliga. Skillnaden kan dock vara att 

privata organisationer har andra ekonomiska möjligheter än offentliga organisationer, vilket 

gör att digitaliseringen delvis kan se annorlunda ut i de privata organisationerna på grund av 

att de kan implementera andra system och digitala verktyg.  

 

6.2 Förslag på framtida forskning 
Utifrån våra samlade erfarenheter av ovanstående studie har även andra intresse för andra 

områden väckts som vi anser skulle bidra till forskningen. Ett förslag på framtida forskning 

kan vara att göra en liknande studie fast med inriktning på medarbetarnas upplevelse av 

digitaliseringen av HR-avdelningen och hur det har påverkat deras relation. Det skulle 

möjliggöra att svara på vikten av relationen däremellan och hur digitaliseringen har kommit 

att påverka den. Digitaliseringen bidrar till en viss del till en avhumaniserad syn på 

medarbetaren i tider av automatisering och digitala hjälpmedel, och hur HR hanterar det 

utifrån medarbetarens synvinkel anser vi skulle kunna vara av intresse för forskningen. 

 

En annan möjlighet till vidare forskning är att göra samma typ av studie fast i privata 

organisationer, för att kunna se skillnader i vad digitaliseringen av HR-avdelningar har 
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inneburit för privata och offentliga organisationer. Privat verksamhet skiljer sig från offentlig 

gällande vinstdrivande ekonomiska intressen och större frihet att bestämma över hur 

verksamheten ska styras. Enligt oss kan det innebära andra aspekter och synsätt på följderna 

av digitaliseringen, vilket hade varit intressant att ta del av. 
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Bilaga  
 

Intervjuguide 
Inledande presentation och beskrivning av uppsatsen. 
  
Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat i organisationen? 
• Berätta om din yrkesroll! 
• Hur ser en typisk arbetsdag ut? 
• Hur jobbar organisationen med HR i allmänhet? 

  
Digitaliseringen 

• Upplever du att HRs roll har påverkats av digitaliseringen? 
• Vad ser du som dina viktigaste arbetsuppgifter? 

o Innebär digitaliseringen några konsekvenser för det? 
• Känner du att du har tillräckligt med kunskap för att kunna använda dig av 

digitaliseringen på bästa sätt? 
o Har medarbetarna tillräckligt med kunskap? 

 
Digitala verktyg 

• Vilka digitala verktyg använder ni er av i HR-arbetet, och du i ditt arbete 
specifikt? 

• Har ni implementerat några nya verktyg eller processer på senare tid? 
• Hur upplever du användandet av de digitala verktygen? 
• Hur ställer sig medarbetarna till de digitala verktyg som de använder sig av? 
• Vad upplever du är anledningen bakom användandet av digitala verktyg? 

  
Konsekvenser 

• Hur har digitaliseringen i allmänhet påverkat ditt arbete? 
• Påverkar digitaliseringen dina relationer med kollegor, anställda och cheferna? 
• På vilket sätt använder ni verktygen vid kommunikation i organisationen? 
• Påverkar digitaliseringen din kommunikation med medarbetarna? 
• Har ni en HR-strategi? 

o Hör den samman med den övergripande organisationsstrategin? 
• Anser ni att ni har blivit mer strategiska i ert HR-arbete? 

 
Övrigt 

• Har ni något annat att tillägga? 
 


