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Förord 

Studien i sin helhet har författats av de två studenter som från empiriinsamling till bearbetning och 

presentation av materialet tillsammans arbetat fram slutprodukten. Ingen uppdelning gällande 

ansvarsområde har gjorts, därav är båda studenterna ansvariga för samtliga delar av C-uppsatsen. Under 

de drygt två månader som examensarbetet pågått har vi tagit del av intressanta diskussioner, givande 

möten och en ohälsosam mängd kaffe. Vi vill rikta ett tack till Södertörns Högskola som genom 

checklistor och stöd möjliggjort genomförandet av studien. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till de 

informanter som på ett engagerat sätt deltagit i studien och bidragit med värdefull information och 

feedback. 

 

Ett särskilt tack till vår handledare Mikael Svensson som under hela arbetet kommit med ovärderlig, och 

framförallt snabb, återkoppling. Din feedback har lyft examensarbetet till en ny nivå och hjälpt oss att 

utvecklas i det akademiska skrivandet. 

 

Genom studiens gång har vi insett att kunskap om digitala verktyg är efterfrågat på arbetsmarknaden, 

vilket leder till förhoppningen att vi genom vårt examensarbete kan bidra till och skapa en förståelse för 

behovet av att erhålla kunskap om dessa redan under personalvetarutbildningen. 
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Sammanfattning  

Följande studie, författad av Emma Heldring och Ida Vestlin med titeln Digitala verktyg inom Human 

Resources, ämnar undersöka HR-anställdas inställningar till digitala verktyg i HR-arbetet. Personliga 

inställningar till digitala verktyg inom HR-arbetet undersökts utifrån insamlat material från åtta 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Tidigare studier på området har främst undersökt de digitala 

verktygens bidrag ur ett managementperspektiv med fokus på effektivitet och produktivitet, mindre 

forskning har gjorts om hur de anställda som arbetar med verktygen känner inför dem. Robert Blauners 

(1964) teoretiska begrepp powerlessness samt delfaktorer ut Bosse Angelöws (2010) modell för en lyckad 

organisationsförändring utgör, tillsammans med tidigare forskning om digitala verktyg, studiens 

teoretiska ramverk. 

 

Studiens resultat går i viss linje med tidigare forskning om digitala verktygs bidrag till effektivare 

arbetssätt och visar att användningen samt behovet av dessa är omfattande. Vidare antyder resultatet att 

nya digitala verktyg som rekryteringsrobotar och chatbots medför risker men att fördelarna med dem 

tenderar att överväga nackdelarna, vilket resulterat i en generellt positiv inställning till digitala verktyg 

inom HR-arbetet. Den mer ingående analysen visar den återkommande reflektionen över fördelar och 

nackdelar med digitala verktyg, vilket frambringat den ambivalenta inställning som präglar resultatet. 

Sammantaget har studien bidragit med kunskap om HR-anställdas inställningar till digitala verktyg. 
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Abstract 

The following study, written by Emma Heldring and Ida Vestlin with the title Digital tools within Human 

Resources investigates HR-employees attitudes towards digital tools within HR-work. Personal attitudes 

towards digital tools within HR are intended to be identified with eight semi-structured qualitative 

interviews. Earlier studies in the field has a management perspective with a focus on increased efficiency 

and productivity, less research has been done on how the employees working with the tools feel about 

them. Robert Blauner’s (1964) theoretical concept powerlessness and parts from Bosse Angelöws (2010) 

reorganizational model, together with previous research about digital tools, constitutes the theoretical 

framework. 

 

The study's results are in accordance with previous research about digital tools impact on efficiency and 

show that the use and need of them are comprehensive. The results suggest that new digital tools such as 

recruitment robots and chatbots entail risks, but their benefits tend to outweigh the disadvantages, which 

has resulted in a generally positive attitude to digital tools in HR-work. A thorough analysis shows the 

reoccurring reflection on the advantages and disadvantages of digital tools, which has created the 

ambivalent attitude that characterizes the result. The study contributes with knowledge of HR-employees 

attitudes for digital tools. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Följande C-uppsats undersöker vilka inställningar anställda inom Human Resources har till digitalisering 

inom deras arbetsområde. Tidigare forskning om digitala verktyg har fokuserats på dess bidrag gällande 

mer effektiva arbetsmetoder. Ämnet är intressant att undersöka då det saknas omfattande studier om vad 

HR-anställda på arbetsmarknaden tycker om digitala verktyg. Uppsatsen baseras på åtta intervjuer med 

individer som alla arbetar inom HR. Utifrån de svar som framkom under intervjuerna har slutsatser dragits 

med hjälp av aktuell forskning på området och relevanta teorier. 

 

Resultatet visar att det både finns fördelar och nackdelar med digitala verktyg, att de används i stor 

utsträckning och att informanterna menar att verktygen underlättar och effektiviserar deras 

arbetsuppgifter. Resultaten överensstämmer därför till viss del med den tidigare forskning som gjorts med 

fokus på effektivitet. En mer ingående analys pekar på genomgående kluvna inställningar till digitala 

verktyg men att informanterna överlag är positivt inställda till användningen av digitala verktyg inom HR-

arbetet. 
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1. Inledning 

Den fjärde industriella revolutionen och den andra maskinåldern är här. Med sig för den nya digitala 

framsteg inom såväl privatlivet som arbetslivet. Siri, självkörande bilar, e-handel och robotdammsugare 

är tekniska framsteg som idag inte är helt främmande för privatpersonen. Ny teknik och digitalisering har 

även inom arbetslivet skapat effektivare arbetsmetoder och bidragit till en ökad produktionstakt (Giddens, 

2007: 568). Arbetsverktyg har utvecklats från tidigare revolutionerande teknik som ångmaskinen och 

löpande bandet till exempelvis dagens AI-teknologi som kan ge personlig feedback eller förutse en 

medarbetares framtid på arbetsplatsen (Leong, 2018). Forskning om digitala verktyg visar att de digitala 

framstegen bidragit till mer effektiva arbetsmetoder och produktiva medarbetare, mindre forskning finns 

om hur samma teknik påverkar anställdas upplevelse av arbetet och framförallt vilka inställningar som 

finns till de nya arbetsverktygen. 

Att det positiva ofta medför något negativt är allmänt känt och detsamma verkar gälla i fallet om tekniska 

och digitala framsteg. Vid införandet av det löpande bandet ökade produktionstakten i industrin, samtidigt 

som arbetsförhållandena för de anställda präglades av låga löner och ohållbara arbetsmiljöer (Brynjolfsson 

& McAfee, 2014: 9-11). Oron att dagens nya digitala framsteg kommer medföra negativa konsekvenser 

är ett ämne som diskuteras i dagens media. Att robotar tar över arbetsuppgifter och lågutbildade riskerar 

att förlora sina jobb är exempel på konsekvenser som media menar kan uppstå till följd av digitalisering 

inom arbetslivet (TT, 2018; Wiman, 2014). Huruvida de digitala verktygen ska ses som en möjlighet till 

effektivisering eller ett hot om arbetslöshet kan bara framtiden avslöja. 

Följande uppsats tar avstamp i ovanstående diskussion om huruvida digitala verktyg ses som en möjlighet 

eller ett hot och ämnar genom kvalitativa intervjuer undersöka vilka inställningar anställda inom Human 

Resources (HR) har till digitaliseringen inom det egna verksamhetsområdet. Att studera inställningen till 

digitala verktyg inom HR är intressant då det utvecklats ett flertal digitala verktyg för de yrkesspecifika 

arbetsuppgifterna. Detta har resulterat i att HR haft möjlighet att anpassa sig till det snabbt föränderliga 

digitala samhället och på så sätt blivit en drivande funktion som för arbetet med digitalisering framåt 

(Tholin, 2017). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Med avstamp i huruvida digitala verktyg inom HR-arbetet ses som en möjlighet eller ett hot ämnar 

följande studie skapa förståelse för hur nya digitala arbetsmetoder och verktyg påverkar, används och 

bemöts i HR-arbetet. Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer undersöka vilka inställningar 

HR-anställda har till digitalisering inom HR. Studien ämnar fånga de anställdas personliga inställningar 

till de digitala verktygen i såväl det egna arbetet som i arbetslivet i sin helhet. Frågeställningarna blir 

således: 

 

- Vilken inställning har anställda på HR-avdelningar till digitala verktyg inom HR-arbetet? 

- Hur förhåller sig HR-anställda till digitala verktyg i sitt arbete? 

 

1.2 Avgränsningar 

Med hänsyn till tidsbegränsningen och det program kandidatuppsatsen skrivs inom kommer en 

avgränsning göras gällande val av verksamhetsområde. Följande studie kommer således inte att undersöka 

anställdas inställningar till digitala verktyg på hela arbetsmarknaden, utan enbart inom HR. Då de flesta 

företag innefattar någon form av personalansvar är HR-arbetet representerat i flertalet branscher, vilket 

gör det intressant att i urvalet till studien inkludera informanter från olika HR-avdelningar - inom olika 

branscher. 

 

Avgränsning kommer även göras gällande storlek på företagen. Då följande studie ämnar fånga HR-

anställdas inställningar till digitalisering inom HR är det intressant att intervjua såväl generalister som 

specialister, vilka man kan finna på större företag. Med större företag avses organisationer som 

sysselsätter fler än 250 personer (Europeiska Kommissionen, 2015: 11). 

 

Eftersom digitaliseringen medfört omfattande förändringar med tillhörande arbetsmetoder och verktyg 

har en studie med denna omfattning svårigheter att fånga hela fenomenet. Studien kommer därför främst 

fokusera på tre digitala verktyg som, enligt författarna, har medfört eller kommer att medföra förändring 

i HR-arbetet och därmed kan tänkas ha en inverkan på inställningar till de digitala verktygen. De tre 

digitala verktygen är rekryteringsrobotar, digitala plattformar samt chatbots och kommer i studiens 

resultatdel att benämnas som nya digitala verktyg. Då syftet med studien är att studera personliga 

inställningar till digitalisering inom HR kommer det i sökandet efter informanter ställas ett krav att 

informanterna arbetar eller har kommit i kontakt med digitala verktyg. 
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1.3 Disposition 

För att sätta studien i ett perspektiv och ge läsaren fördjupad kunskap om den kontext studien tar plats i 

presenteras nedan en bakgrund till den fortskridande tekniska utvecklingen och dess framväxt i arbetslivet. 

Vidare följer avsnitt med begreppsförklaringar, tidigare forskning samt den teoretiska referensramen vilka 

ämnar ge bakgrund till och förståelse för det kommande resultatet. Därefter presenteras ett metodavsnitt 

som behandlar den metodologiska ansatsen gällande bland annat urval, analysmetod samt studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Avsnittet ger läsaren insyn i uppsatsarbetet samt förståelse för de val som 

tagits. 

 

Efter metodavsnittet presenteras studiens resultat med tillhörande analys. För att undvika onödiga 

upprepningar presenteras resultatet tillsammans med analysen. Resultatet från studien redovisas under 

fyra rubriker, i syfte att skapa struktur och läsvänlighet. Slutligen förs diskussioner om studiens centrala 

resultat i relation till tidigare forskning och teori för att sedan ge förslag på vidare studier. 

 

2. Bakgrund 

Relationen mellan människa och maskin har länge varit ett intressant fenomen att studera. Karl Marx 

teorier om alienation och kapitalisternas exploatering av arbetare är välkända på området. 

Alienationsteorin bygger såväl på arbetarens relation till den vara som produceras, som relationen till 

dennes arbetskamrater (Marx & Engels, 1988). Även automatiseringens genomslag inom industrin har 

varit objekt för forskning. Utifrån forskningen skapades två sidor som presenterade olika inställningar till 

införandet av maskinella hjälpmedel. Den ena sidan påstod att införskaffandet av automatiserade 

arbetsverktyg och maskiner medförde att den alienation som arbetarna tidigare känt till medarbetarna hade 

försvunnit då automatiseringen ökade möjligheten till integration mellan medarbetarna. Dessutom 

minskade alienationen till den vara som producerades då införandet av automatiserade hjälpmedel ökade 

arbetarens känsla av kontroll (Blauner, 1964). Den andra sidan menade istället att automatiseringen var 

ett första steg i ledet att skära ned arbetskraften inom industrin och att de automatiserade arbetsmetoderna 

snarare var ett sätt för ledningen att kontrollera arbetarna (Braverman, 1974). 

 

Likt industrialiseringen och automatiseringen har digitaliseringens utvecklingsbana varit av betydelse, 

inte bara inom teknologin utan även för samhället som helhet - därtill arbetslivet (Brynjolfsson & McAfee, 

2014). Forskning förutspår att digitalisering i arbetslivet kommer leda till en minskad efterfrågan på 

arbetskraft, förändrade kompetenskrav samt tillfälliga anställningsformer (Jepsen & Drahokoupil, 2017). 

Ett mer konkret exempel på hur digitaliseringen förändrat arbetsmarknaden är upplösandet av 
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detaljhandeln. Digitala verktyg som självscanningskassor och olika digitala plattformar har resulterat i att 

detaljhandeln inte längre är beroende av mänsklig arbetskraft och att den fysiska detaljhandeln därmed 

riskerar att försvinna (Hagberg & Johansson, 2016). 

 

2.1 Nya digitala verktyg 

Exempel på digitala arbetsmetoder och verktyg som används eller är omtalade inom HR är chatbots, 

rekryteringsrobotar samt digitala plattformar, vilka följande studie valt att avgränsa sig till. Chatbots är 

en inbyggd programvara som används bland annat för att besvara frågor från och ge kandidater 

uppdateringar i rekryteringsprocesser. Sara Bisander (2017) förutspår att 75 procent av 

rekryteringsprocessen kan automatiseras och med hjälp av en chatbot kan dessa 75 procent tas över och 

frigöra tid för rekryterare. Tid som de i sin tur kan lägga på till exempel värdeskapande arbete (Nilsson, 

2019). Genom användandet av stora mängder insamlade data har skapandet av rekryteringsrobotar blivit 

möjligt. Användandet av rekryteringsrobotar är ännu begränsat men förväntas få en mer betydande roll i 

rekryteringsarbetet. Robotarna har tidigare varit en inbyggd programvara men framtagandet av fysiska 

robotar pågår. Robotarnas främsta användningsområden är analyser av CV’n, selektering samt att leda 

intervjuer (Ehlmer, 2018; TNG, 2019). Digitala plattformar kan användas för att integrera system. Det är 

effektivt i den bemärkelse att en person som söker viss information alltid får samma information, 

oberoende av vilket system denna söker i. Grundtanken är att allt finns samlat på ett ställe (Tholin, 2017). 

Arbetet med digitala plattformar möjliggör Electronic human resources management (e-HRM). 

 

De två sidor som Robert Blauner (1964) och Harry Braverman (1974) presenterat är fortfarande 

återkommande i studier om maskinella hjälpmedlen i arbetslivet vilket påvisar det fortsatta intresset för 

och den ambivalenta inställningen till de nya arbetsverktygen. Detta i kombination med de 

forskningsluckor som finns gällande relationen mellan digitala verktyg och den anställde väckte ett 

intresse som kom att bli utgångspunkten för följande studie. Då mycket av tidigare forskning i ämnet 

utförts ur ett managementperspektiv där de digitala verktygens bidrag till ökad effektivitet och 

produktivitet undersökts blir en studie om människan bakom maskinerna intressant. Att arbetsplatser 

tenderar att bli mer effektiva med hjälp av digitala verktyg finns det mycket som pekar på, men hur ställer 

sig anställda på arbetsplatser egentligen sig till dessa verktyg? 

 

2.2 Begreppsförklaring 

I följande avsnitt ges beskrivningar av begreppen e-HR, HRIS och e-HRM. Syftet är att skapa förståelse 

för begreppens innebörd samt klargöra hur dessa ska tolkas i den aktuella studien. E-HR är ett arbetssätt 
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inom HR som involverar användandet av elektronisk informationsspridning. Syftet med arbetssättet är att 

anställda i en organisation får tillgång till HR-relaterad information. Informationen finns tillgänglig för 

chefer och anställda genom internet, intranät och HR-system. E-HR ger anställda möjlighet att själva 

uppdatera uppgifter som HR behöver, samtidigt som chefer får ta del av HR-relaterade data i syfte att 

analysera och fatta beslut. HR-processerna blir digitala genom till exempel elektroniska blanketter, vilket 

gör att anställda och chefer kan utföra HR-relaterade uppgifter utan att behöva komma i fysisk kontakt 

med HR-avdelningen (Lengnick-Hall and Moritz, 2003). E-HR har lagt grunden för att anställda inom 

HR får tillgång till stora mängder data som gör det möjligt att minska de administrativa uppgifterna och 

öka de strategiska arbetsmomenten. E-HR har resulterat i både tidsmässig och ekonomisk vinning (ibid). 

E-HR är ett samlingsbegrepp som innefattar andra elektroniska arbetssätt, två av dessa presenteras nedan. 

  

HRIS är ett databaserat system som främst används för att lagra och hantera information som är viktigt 

för såväl hela organisationen som för HR. Det kan handla om personuppgifter, organisationsstruktur, 

rapporteringsled eller lönedata. HRIS används av anställda inom HR, ofta i form av HR-system som 

möjliggör lagring och hantering av stora mängder data. Syftet med HRIS är att effektivisera arbetet genom 

att frigöra tid från administrativa uppgifter (Rouse, 2019). HRIS förväntas förbättra och effektivisera 

arbetet inom HR och gentemot hela organisationen (Gupta & Saxena, 2012). E-HRM innefattar system 

som bygger på data och gör HR-relaterade uppgifter och information tillgängliga för alla anställda i en 

organisation. Tillgång ges via webbsidor, anpassade HR-system eller intranät. Grunden är densamma som 

HRIS men med skillnaden att system med e-HRM riktar sig till de anställda utanför HR-avdelningen. Med 

e-HRM system kan medarbetarna själva utföra HR-relaterade arbetsuppgifter vilket frigör administrativt 

arbete och tid för de HR-anställda (Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). 

 

3. Tidigare forskning 

Följande avsnitt överblickar tidigare forskning i ämnet. Inledningsvis ges exempel på digitaliseringens 

framväxt och de förändringar den medfört inom arbetslivet i sin helhet. Vidare ges en mer preciserad 

sammanfattning av hur digitaliseringen tar uttryck inom HR för att slutligen ge en överblick på 

forskningsluckor i ämnet. 

 

3.1 Digitalisering inom arbetslivet 

Enligt David Gefen (2004) och Cynthia Lengnick-Hall & Mark Lengnick-Hall (2006) kan digitala och 

integrerade system hjälpa organisationer att skapa mer enhetliga och kontrollerbara arbetssätt. Genom att 

implementera digitala och integrerade affärssystem får organisationer möjlighet att överblicka de 
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arbetssätt och metoder som tillämpas ute i verksamheten. Med hjälp av digitala system kan ledningen 

kontrollera effektiviteten och produktiviteten av såväl system som anställda. Med hänsyn till effektivitet 

och produktivitet visar forskning på hur digitala system tenderar tillföra något positivt till organisationer 

(Gupta & Saxena, 2012; Şentürk, 2014). Duncan R. Dickson och Khaldoon Nusair (2010), som genom 

kvalitativa intervjuer undersökt rekrytering av sjukhuspersonal i USA, menar att användandet av digitala 

verktyg ökat på arbetsmarknaden och att organisationer som ligger i framkant med användandet av 

digitala verktyg har en konkurrensfördel. Det finns även forskning som visar på de osäkerheter som 

medföljer en implementering av digitala verktyg. En risk är lagringen och hanteringen av den data som 

samlas in (Anderson & Agarwal, 2011). En annan oro, som diskuteras i såväl media som inom forskning, 

är huruvida de digitala verktygen och arbetsmetoderna kommer att ersätta den mänskliga arbetskraften 

(Jepsen & Drahokoupil, 2017). 

 

Utöver studier om effektivitet och produktivitet finns även viss forskning om anställdas inställningar till 

maskinella hjälpmedel. Exempel på sådan forskning är, som tidigare nämnt, Blauner (1964) och 

Bravermans (1974) studier om amerikanska industriarbetares olika inställningar till automatiserade 

arbetsverktyg inom industrin. Trots att denna forskning genomfördes under 1900-talet då 

arbetsmarknaden och arbetsmiljön inte är densamma som idag, genomsyrar resultatet från studierna ännu 

dagens forskning om digitala verktyg (jmf Gupta & Saxena, 2012; Ljungberg, 2018; Roos & Shroff, 

2017). Frågan om huruvida nutidens digitala verktyg upplevs som en möjlighet eller ett hot blir därmed 

intressant. 

 
3.2 Digitalisering inom HR 

För att förstå den digitala förändringen som genomsyrat arbetsmarknaden har forskare studerat 

digitaliseringens bidrag med hänsyn till effektivitet och produktivitet (jmf Gupta & Saxena, 2012; 

Lengnick-Hall och Moritz, 2003; Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). Inom HR-arbetet har 

utvecklingen av digitala arbetsverktyg resulterat i nya begrepp som till exempel e-HRM (Electronic 

Human Resources Management) och HRIS (Human Resources Information System). Det digitala 

arbetssättet e-HRM har även bidragit till en förflyttning av fokus inom HR-arbetet; från administrativt till 

strategiskt och värdeadderande arbete (Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). Anjali Gupta & 

Shabnam Saxena (2012) redogör för tekniska system (digitala verktyg) som byggts upp för att 

effektivisera arbetet och öka produktionen inom HR. De fastställer att digitala verktyg som digitala 

plattformar möjliggör integrerade HR-processer och e-HRM, vilket tillåter medarbetare och chefer att 

själva utföra HR-relaterade uppgifter. Med hjälp av de olika systemen ökar generellt produktiviteten och 

processerna inom HR vilket i sin tur kan bidra till en ökning i anställdas produktivitet (Lengnick-Hall & 
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Moritz, 2003). Forskningen visar inte bara på att det finns efterfrågan på teknik som möjliggör e-HR, utan 

även att den ökar (Marler & Parry, 2016; Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). Leda 

Panayotopoulou, Maria Vakola & Eleanna Galanaki (2007) och Mark Lengnick-Hall och Steve Moritz 

(2003) redogör istället för betydelsen av HR-anställdas kunskap om syftet med och användningsområdet 

för det digitala verktyget. Utan grundläggande kunskaper om verktyget minskar chansen för en lyckad 

implementationsprocess och därmed användandet av dem. 

 

Corissa Leong (2018) beskriver hur chatbots kan komma att bli aktuella för att ytterligare effektivisera 

och underlätta arbetsprocesser på HR-avdelningar. Hon menar att en chatbot ska kunna ge generella 

karriärstips till sökande som inte gått vidare i processer samt specifik feedback till en kandidat, baserat på 

dennes ansökan. På så sätt tar man tillvara på information som delges samtidigt som ingen mänsklig 

arbetskraft behövs. Utöver digitala plattformar och chatbots används även robotar för att effektivisera och 

underlätta arbetsprocesser på HR-avdelningar. I följande studie kommer fokus ligga på robotar som 

underlättar i rekryteringsprocesser; rekryteringsrobotar. Rekryteringsrobotar är ett relativt nytt fenomen 

vilket gör att det endast finns begränsat med omfattande forskning på området. Utifrån tidigare studier går 

dock att se hur olika typer av robotar tagits emot i samhället och vilka inställningar som finns till dessa. I 

en artikel från Stanford University påvisas hur människor tenderar vara positiva till implementering av 

robotar när det rör sig om uppgifter som kräver hög grad av memorering och serviceorientering. 

Människor arbetar gärna tillsammans med robotar dock verkar det finnas en oro att bli ersatt av en robot 

(Takayama, Ju & Nass, 2008). 

 

3.3 Effekter av digitala verktyg 

Utöver tidigare forskning som visar effektiviteten och produktiviteten med digitala verktyg inom HR-

arbetet finns forskning som visar på att rutinmässig teknisk förändring bidrar till arbetsförluster (Roos & 

Shroff, 2017). Idén om att den tekniska förändringen och skapandet av digitala verktyg kan ersätta 

mänsklig arbetskraft är något som diskuteras i såväl media som inom forskning. Panayotopoulou, Vakola 

& Galanakis (2007) menar till exempel att det förändrade arbetet inom HR, från administrativt- till 

värdeadderande arbete, resulterar i att vissa roller inom HR kommer att försvinna. Detta leder till frågan 

om hur de som arbetar med de arbetsuppgifter som riskerar att ersättas känner inför förändringen, samt 

huruvida de digitala verktygen bör ses som en möjlighet eller ett hot. Omfattande forskning om relationen 

mellan medarbetare och digitala verktyg saknas dock (ibid), vilket följande uppsats ämnar utforska och 

bidra till då syftet är att identifiera HR-anställdas inställningar till digitala verktyg inom HR. 
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning och studiens bidrag 

Tidigare forskning visar digitala verktygs bidrag till ökad effektivitet och produktivitet samt hur 

användningen av dem ökat. Vidare visar forskningen på hur digitala verktyg kan utföra standardiserade 

arbetsuppgifter och därmed ersätta mänsklig arbetskraft. Avsaknaden av omfattande forskning vad gäller 

den enskilda individens inställning till de digitala verktygen har skapat en forskningslucka, vilken följande 

studie ämnar utforska och bidra med ny kunskap till. Den tidigare forskningen har valts ut då den ger en 

inblick i användandet av digitala verktyg och kommer i följande studie användas för att tolka resultaten, 

förstå hur HR-anställda förhåller sig till digitala verktyg inom HR-arbetet, samt vilka inställningar som 

finns till dessa. Vidare finns en förhoppning att skapa ett intresse för vidare studier om inställningar till 

digitala verktyg. 

 

4. Teoretiskt och begreppslig referensram 

Nedan presenteras studiens teoretiska och begreppsliga referensram. Med hänsyn till den fortskridande 

digitala utvecklingen och dess inträde på arbetsmarknaden blir det intressant att förstå hur organisationer 

och människor bemöter dessa förändringar. Då organisatoriska förändringar involverar människor och 

deras arbete kan man tänka sig att förändringar och implementationer av digitala verktyg kan ha inverkan 

på anställdas inställning till desamma. Ett urval av faktorer från Bosse Angelöws (2010) modell för en 

lyckad organisationsförändring kommer därför i följande studie användas för att förstå vilka inställningar 

HR-anställda har till digitala verktyg inom HR-arbetet. I en genomgång av tidigare forskning om 

relationen mellan maskinella hjälpmedel och människan uppmärksammades att kontroll och frihet över 

det egna arbetet var återkommande som såväl fenomen som teori. För att förstå relationen mellan 

människa, arbete och teknik kommer därför Robert Blauners (1964) tolkning av alienationsteorin och 

begreppet powerlessness att tillämpas. 

 

De två teoretiska utgångspunkterna kompletterar varandra då Angelöws (2010) modell redogör för 

faktorer som kan påverka en individs inställning till en förändring, medan Blauners (1964) begrepp fångar 

individens egen inställning till sitt arbete. Att sätta studiens resultat i förhållande till powerlessness är av 

intresse för att förstå HR-anställdas inställningar till digitala verktyg, dock skapades begreppet under 

1900-talet med utgångspunkt i den dåvarande arbetsmiljön och arbetsmarknaden. Genom att tillämpa 

Angelöws (2010) modell sätts studiens resultat i förhållande till ett modernare synsätt - anpassad till 

dagens arbetsmiljö och arbetsmarknad. Utöver de teoretiska utgångspunkterna har även ett större urval av 

tidigare forskning valts ut. Detta då inställningarna och förhållningssättet till digitala verktyg förväntas 
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vara omfattande och varierande. Ett flertal studier om digital HR kommer tillämpas i syfte att analysera 

och tolka de inställningar som HR-anställda har till digitala verktyg inom HR-arbetet. 

 

4.1 Organisationsförändring 

Organisationer är alltid i rörelse och strävar efter nya arbetssätt och metoder som förbättrar verksamheten 

och ökar effektiviteten. Kravet på förändring av organisationer kommer från såväl anställda och ägare 

som från leverantörer och kunder. Att förändring uppstår beror ofta på externa faktorer som ny teknik, 

globalisering och konkurrens. Genomförande av organisatoriska förändringar visar ofta på dess lönsamhet 

gällande ekonomisk och tidsmässig vinning (Angelöw, 2010; Granberg, 2011). Angelöw (2010) visar 

dock på betydelsen av att inte glömma bort människan i förändringsprocessen då de anställda är företaget 

viktigaste resurs. Han har utifrån resonemanget om anställdas betydelse utvecklat en modell som förklarar 

de inställningar anställda kan känna inför en förändring. Modellen innefattar tretton faktorer som har en 

relation till den anställdes inställning. Då användandet av digitala verktyg eller införandet av nya digitala 

verktyg har eller kommer att innefatta en förändring för de anställda kan man tänka sig att inställningarna 

till de digitala verktygen delvis kan förstås och förklaras med hjälp av Angelöws förändringsmodell. I 

följande studie har två av de tretton faktorerna valts ut då det insamlade materialet visade tecken på dessa. 

 

Den första faktorn är förändringsviljan. Angelöw (2010: 20) menar att syftet med förändringen måste 

tydliggöras för de som berörs av den. Om anställda inte förstår syftet med implementeringen eller 

förändringen kommer deras inställning påverkas negativt. Om den anställde däremot förstått hur 

förändringen kan påverka dennes arbete och finner förändringen nödvändig är sannolikheten att den 

anställde blir mer positivt inställd till förändringen. 

 

Den andra faktorn är delaktighet. Angelöw (2010: 20) menar att delaktighet är ett återkommande fenomen 

som diskuteras i samband med organisationsförändringar. Han förklarar att delaktigheten har en direkt 

relation till den anställdes inställning till förändringen eller implementeringen. Att uppleva brist på 

delaktighet kan leda till att den anställde känner sig tvingad till förändring vilket resulterar i en negativ 

inställning. Om den anställde istället känner dig delaktig i förändringen medföljer en känsla av makt och 

möjlighet att påverka. Vidare beskriver Angelöw (2010) betydelsen av information och kommunikation i 

en förändringsprocess. Han menar att korrekt och omfattande information ständigt måste kommuniceras 

ut till de berörda. 
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En implementering eller organisatorisk förändring kan påverka människan och det sociala samspelet i en 

organisation och således utgöra en förklaringsmodell för anställdas inställning till, i detta fall, ett digitalt 

verktyg. För att förstå HR-anställdas inställningar till digitala verktyg kommer därför en teoretisk 

referensram bestående av dessa två faktorer från Angelöws modell om organisationsförändringar 

användas. 

 

4.2 Powerlessness 

För att förstå HR-anställdas inställningar och förhållningssätt till digitala verktyg kommer Robert 

Blauners (1964) tolkning av Marx alienationsteori användas. Valet att använda Blauners tolkning grundas 

i att Marx alienationsteori fokuserar på kapitalistiska strukturer (Israel, 1971, refererad i Ritzer & 

Stepenisky 2008: 49), medan Blauner (1964) undersökt människan bakom maskinen, vilket även denna 

studie ämnar göra. Blauner (1964) omarbetade Marx alienationsteori i syfte att använda teorin i ett 

empiriskt sociologiskt sammanhang där fokus var på subjektiva uppfattningar. För att undersöka huruvida 

industriarbetares alienation till arbetet har ökat eller minskat sedan införandet av maskinella hjälpmedel i 

industrierna operationaliserade Blauner tidigare idéer om alienation inom arbetslivet. Han bröt ned 

tillhörande beståndsdelar för att anpassa teorin till den kontext han utförde sin studie i. Resultatet blev 

fyra punkter: powerlessness, meaninglessness, isolation och self-estrangement (Blauner, 1964: 15-16). 

 

Följande studie kommer endast använda en av Blauners punkter; powerlessness. Powerlessness kan enligt 

Blauner (1964: 16-22) beskrivas som det tillstånd en individ känner när han eller hon är kontrollerad och 

styrd av andra personer eller opersonliga organisatoriska strukturer. Motsatsen till powerlessness är en 

känsla av frihet och kontroll över sitt eget arbete och den produkt som skapas. Friheten har en direkt 

relation till arbetarens möjlighet att agera i situationer där denne är kontrollerad eller styrd av andra 

personer eller strukturer. Ett sätt att agera menar Blauner är möjligheten att säga upp sig och byta jobb 

eller att omfördela sina arbetsuppgifter. Utan friheten finns en risk att arbetaren endast blir en kugge i 

hjulet. I begreppet lyfts även beslutsfattande som en faktor som kan påverka en persons känsla av 

powerlessness. Blauner (1964) menar att en arbetares upplevda känsla av powerlessness påverkas först 

när det kommer till beslut som berör dennes arbetsprocess och arbetsbelastning. Att inte ha en inverkan 

på beslut som påverkar andra delar av organisationen har nödvändigtvis inte en inverkan på arbetarens 

upplevda känsla av powerlessness. 

 

Valet att använda powerlessness grundas i de tre beståndsdelar som ingår i begreppet; frihet, kontroll samt 

beslutsfattande. Den upplevda känslan av kontroll och frihet är intressanta att studera då de har en direkt 
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relation till anställdas trivsel med dennes arbetsuppgifter på arbetsplatsen, vilket delvis förväntas 

återspegla inställningen till de verktyg som används inom arbetet. Delen om beslutsfattande är intressant 

då följande studie avgränsat sig till större företag, vilka ofta har en centraliserad och hierarkisk struktur 

där beslutsfattande sker i flera led. De tre beståndsdelarna kommer i den kommande analysen användas 

för att förstå och sätta resultaten i ett sammanhang. Genom Blauners (1964) anpassning till empirisk 

sociologisk forskning öppnade han upp för studier med människan i fokus. Då följande studie ämnar 

undersöka människan bakom maskinen och dennes individuella inställningar till digitala verktyg blir 

begreppet powerlessness användbart. 

 

5. Metod 

I följande kapitel redovisas metodologiska tillvägagångssätt som val av metod, urval för studien samt 

överväganden och begränsningar med dessa. Vidare kommer studiens praktiska genomförande, 

dataanalys och studiens tillförlitlighet samt trovärdighet diskuteras. 

 

5.1 Kvalitativ intervjustudie 

Den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än siffror och angreppssättet ger forskaren en möjlighet 

att studera en individs förhållande till det sociala sammanhang han eller hon befinner sig i (Bryman, 2008: 

340-341). Då följande studie ämnar fånga individuella inställningar och förhållningssätt till digitala 

verktyg inom HR-arbetet krävs en närhet till intervjuobjektet, vilket blir möjligt genom ett kvalitativt 

angreppssätt. Studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning har legat till grund för utformningen 

av intervjufrågor, skapandet av teman i kodningsprocessen samt använts för att finna förklaringar till och 

dra slutsatser om resultatet. Samtidigt har den teoretiska utgångspunkten satts i förhållande till den 

insamlade empirin vilket resulterat i att särskilda delar av teorin fått mer betydelse. Studien antar således 

en abduktiv ansats. 

 

För att besvara studiens frågeställningar har ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer 

tillämpats. Semistrukturerade intervjuer ger informanten en flexibilitet att lyfta för denne centrala aspekter 

till samtalet, samtidigt som intervjuaren har några i förväg formulerade frågor med en viss struktur att 

falla tillbaka på (Bryman, 2008: 412–416). Frågorna i denna studie har formulerats i förväg utifrån frågan 

“Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika frågeställningar?” (Bryman, 2008: 419). De frågor 

som genererades bildade i sin tur en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal frågeställningar och 

tillhörande teman som ansågs relevanta för att besvara syftet. Exempel på teman som ingår i 

intervjuguiden är: bakgrund & arbetssituation, digitala verktyg samt effektivitet & produktivitet. 
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5.2 Urval 

Studiens syfte ställer vissa krav på informanterna: de ska vara anställda inom HR, arbeta på ett större 

företag samt ha ett arbete där de kommer i kontakt med digitala verktyg. För att nå ut till informanterna 

valdes ett flertal större företag och informationsblad (se bilaga 3) skickades till potentiella informanter. 

De företag som kontaktades är verksamma inom olika branscher och intervjupersonerna som tillfrågades 

har olika titlar. I sökandet efter informanter kom fyra företag, i olika branscher att bli intressanta. 

Branscherna var; försäkring, bank & finans samt försäljning. Valet av branscher har ingen betydelse för 

studiens resultat, utan grundade sig i tanken att inte endast begränsa sig till en bransch. Att välja de 

aktuella branscherna var alltså inte ett aktivt val utan förekom sig naturligt då informanterna som tackat 

ja till deltagande i studien, var verksamma inom dessa branscher. I och med avgränsningen till att endast 

kontakta HR-anställda på större företag fanns det såväl HR-generalister som HR-specialister. Då HR-

generalister har ett brett ansvarsområde med varierande arbetsuppgifter kan man tänka sig att de har ett 

behov av flera olika typer av digitala verktyg. HR-specialister, som istället arbetar med mer 

specificerade arbetsuppgifter, kan man tänka sig inte har behov av fler olika typer av digitala verktyg 

utan är mer intresserad av digitalt verktyg som är specifika för rollen. Genom att intervjua både 

generalister och specialister ges möjligheten att få en större bild av inställningar till digitala verktyg 

inom HR-arbetet. 

 

Kravet att de potentiella informanterna skulle kommit i kontakt med digitala verktyg i arbetslivet visade 

sig i efterhand inte vara något som påverkade urvalet då samtliga tillfrågade informanter någon gång 

kommit i kontakt med digitala verktyg. Flertalet potentiella informanter tackade ja till deltagande i studien 

och intervjutillfällen bokades in med åtta informanter. Målet var att inhämta empiri genom tio intervjuer 

vilket tyvärr fick omprioriteras med hänsyn till tiden för uppsatsskrivandet. Det hade varit en fördel att 

genomföra tio intervjuer då omfattningen av studien redan är begränsad och ett större antal intervjuer hade 

gett studien en konkurrensfördel. Om urvalet innefattat fler informanter är det möjligt att resultatet hade 

tagit en annan form eller trovärdigheten i studien ökat. 

 

I urvalet förekom en naturlig spridning med hänsyn till ålder, kön samt antal år i branschen. Ett målinriktat 

urval har tillämpats då författarna till studien strategiskt valt ut informanter som ansågs intressanta för 

syftet. En nackdel med målinriktade urval är att resultaten inte kan användas som en allmängiltig 

förklaring för HR-anställdas inställning till digitala verktyg på arbetsplatsen. Då författarna inte haft som 

avsikt att generalisera resultaten utan endast finna individuella inställningar till digitala verktyg ses dock 

inte den icke-möjliga generaliserbarheten som en begränsning. Det är dock av betydelse att tydliggöra att 
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de resultat som kommer ur undersökningen gäller för det urval som undersöks och alltså inte kan 

generaliseras till andra HR-avdelningar (Bryman, 2008: 194, 392; Trost, 2010: 141). 

 

5.3 Praktiskt genomförande av intervjuer 

Under november och december 2019 utfördes totalt åtta intervjuer där båda författarna närvarade. 

Intervjuerna delades upp mellan författarna där den ena förde samtalet och den andre antecknade detaljer 

samt ställde följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 45 till 60 minuter och spelades in efter ett muntligt 

godkännande från informanten. Syftet med inspelningen var att underlätta för den senare 

transkriberingsprocessen och en första analys (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 49–51). Vid 

inspelningen av intervjuerna togs hänsyn till ett antal forskningsetiska aspekter som redovisas under 5.6. 

För att få bakgrundsinformation om intervjupersonen och samtidigt få honom eller henne att känna sig 

bekväm i situationen inleddes samtliga intervjuer med öppna och generella frågor (Bryman, 2008: 415-

422; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 46). Exempel på sådana i denna studie är: Kan du berätta lite 

om dig själv? Hur ser en arbetsdag ut för dig?. Frågorna antog sedan en mer specifik karaktär för att 

behandla förhållandet till digitala verktyg: Upplever du att du blir effektivare i ditt arbete när du använder 

dig av digitala verktyg?. Intervjun avslutades med frågor som gav informanten möjlighet att lyfta och 

diskutera sådant denne fann viktigt i ämnet, exempel på avslutande fråga: Har du något mer att tillägga?. 

 

Temana och frågorna i intervjuguiden gick likt ett timglas från breda och generella, till smala och mer 

specifika för att sedan gå tillbaka till mer breda och generella avslutande frågor (Bryman, 2008: 423). 

Intervjuguiden var flexibel i sin utformning då temana var breda och frågeställningarna inte nödvändigtvis 

behövde följas av varandra (Bryman, 2008: 415, 419). Frågorna konstruerades så informanterna skulle 

förstå dess innebörd, inte vara ledande och samtidigt öppna upp för svar som gav inblick i informanternas 

uppfattning av fenomenet (Berg & Lune, 2014: 70; Bryman, 2008: 419, 423). För att säkerställa att de 

olika temana och frågorna faktiskt fångade det studien ämnar undersöka genomfördes en pilotstudie på 

en individ som var jämförbar med studiens urval (Boréus, 2015: 174–175; Bryman, 2008: 258–259). Efter 

pilotintervjun ändrades ordningsföljden på ett antal frågor och ytterligare frågor om effektivitet lades till 

i intervjuguiden. Åtgärden grundades i känslan av att informanten ändrade sin åsikt gällande de digitala 

verktygens effektivitet när fler frågor ställdes om det. Ändringen i ordningsföljden skapade ett bättre flöde 

genom intervjun. Efter den andra intervjun upplevdes intervjuguiden tillräckligt omfattande för att fånga 

svar som kunde ge betydande information om studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden, som 

utgjorde en grund i samtliga intervjuer, anpassades emellertid till intervjupersonen och den aktuella 

situationen genom att kompletteras med frågor som ansågs vara unika för den enskilde informanten (Berg 

& Lune, 2014: 69). 
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För att skapa en känsla av trygghet och för att informanten skulle känna en delaktighet i processen valdes 

samtliga intervjuplatser ut i samråd med informanten, något som förhoppningsvis reducerat den eventuella 

känslan av maktobalans som kan uppstå i förhållandet mellan intervjuare och informant (Kvale & 

Brinkman 2014: 51). Hänsyn togs till att platsen inte skulle innefatta några störningsmoment som 

exempelvis åhörare samt att den intervjuade skulle känna sig bekväm (Trost, 2010: 65). Anledningen till 

detta är att miljön kan ha inverkan på hur informanten uttrycker sig, vilket i sin tur kan påverka 

informantens svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2010: 42–43). Då samtliga informanter var knutna till 

en arbetsplats, kom de att bli en naturlig plats för intervjuerna. Att intervjuerna genomfördes på 

informantens arbetsplats har diskuterats som en eventuell risk då bekanta till informanten kan överhört 

samtalet och på så sätt identifiera personen som en informant till studien. Detta upplevdes dock aldrig 

som ett problem då samtliga intervjuer genomfördes i en avskild miljö på arbetsplatsen. 

 

Under intervjuerna hade intervjuaren ett öppet sinne för de aspekter som informanten ansåg vara relevanta 

för ämnet. Samtliga informanter lyfte till exempel själva mail, Skype och Officepaketet som digitala 

verktyg som används dagligen i deras arbete. Dessa kom därför att få en betydande del i kommande 

intervjuer och efterföljande analys. 

 

5.4 Analysmetod 

I nära anslutning till genomförandet av intervjuerna transkriberades det inspelade materialet. Den främsta 

anledningen till att varje intervju transkriberades i direkt eller nära anslutning till intervjutillfället är att 

det annars finns en risk att man missar ord och underförstådda meningar. Utöver detta ger 

transkriberingsprocessen författarna en möjlighet att genom nedskrivandet av intervjun få ett bredare 

perspektiv på innehållet och därigenom få en naturlig start för analysen (Aspers, 2011: 158–159). Under 

transkriberingen identifierades återkommande ord och teman vilket naturligt öppnade upp för analys. 

Intressanta tankar och reflektioner började därmed utvecklas i ett tidigt skede (Bryman 2008: 429–430). 

 

Efter noggranna genomgångar av materialet, med studiens syfte som utgångspunkt, skapades ett index 

med tillhörande centrala teman, subteman och koder som motsvarar återkommande och centrala aspekter 

i materialet (se bilaga 2). I kodningsprocessen togs särskild hänsyn till när informanterna upprepade ord 

som överraskande intervjuarna eller när informanterna delgav information som hade en relation till 

tidigare forskning eller teorier. Exempel på ord som uppmärksammades var hjälpmedel, beslut samt 

kunskap. Även benämningar samt likheter och skillnader i hur intervjupersonerna diskuterade ämnet 

markerades (Ryan & Bernard, 2003 refererad i Bryman, 2008: 529). I denna studie kom bland annat 
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värdeadderande arbete och betydelsen av mänsklig kontakt att bli återkommande koder, koder som i ett 

senare tillfälle kom att utgöra teman i kodningsprocessen. Exempel på teman som skapades är de digitala 

verktygens baksida samt attityder till digitala verktyg. Dessa kommer senare att användas som grund för, 

och presenteras i avsnitten resultat och analys samt diskussion. Då fokus i följande studie har varit på vad 

som sägs och inte nödvändigtvis hur det sägs och tematiseringen framträtt ur och strukturerat den 

insamlade empirin har en tematisk analys tillämpats (Bryman, 2008: 528). 

 

5.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Då studien ämnar fånga individuella inställningar till digitala verktyg inom HR har särskild betydelse 

givits till informanternas egna reflektioner. Gällande studiens kvalitet bestäms den i slutändan av hur 

sanningsenligt innehållet från intervjuerna är. Om frågorna under intervjun inte är ställda på rätt sätt eller 

är tvetydiga finns en risk att de svar som ges inte är tillförlitliga och därmed blir resultatet skevt (Trost, 

2010: 132-133). Nedan presenteras de åtgärder som tagits för att undvika skeva resultat samt för att stärka 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

I arbetet med intervjuguiden formulerades intervjufrågor på ett sådant sätt att informanterna skulle förstå 

dess innebörd, samtidigt som de kan härledas till teoretiska begrepp (Barmark & Djurfeldt, 2015: 48–49; 

Bryman, 2008: 254). Genom att bryta ned större och komplicerade begrepp som exempelvis digitala 

verktyg ökade chansen att fånga fler aspekter av ämnet. En nedbrytning gjordes genom att i intervjuguiden 

utgå ifrån tre digitala verktyg; rekryteringsrobotar, digitala plattformar och chatbots. Genom att i 

intervjuerna lyfta och fokusera på de tre digitala verktygen gavs informanterna en grund att påbörja 

diskussioner utifrån, oberoende av avancerade förkunskaper om digitala verktyg. Att i studiens resultat 

och analys presentera en delvis delad bild från såväl författarna som från informanterna har en positiv 

inverkan på studiens validitet (Hjerm m fl., 2014: 94–96) och därmed dess trovärdighet. 

 

Diskussioner om tillförlitlighet i kvalitativa studier brukar härledas till om studien kan upprepas, 

oberoende av vem som utför den (Trost 2010: 131-132). En viss problematik finns dock med hänsyn till 

studiens urval då det består av åtta individer med personliga tankar och inställningar som kan komma att 

förändras över tid. Faktumet att informanterna i studien är anonymiserade gör det dessutom omöjligt för 

andra forskare att utföra studien med samma urval. För att bemöta de svårigheter som finns med 

tillförlitlighet i kvalitativ forskning har åtgärder tagits gällande uttömmande metodavsnitt samt öppen 

tillgång till studiens intervjuguide och kodningsschema (se bilaga 1 & 2). I resultatavsnittet har citat 

presenterats, satts i ett sammanhang och förklarats för läsaren. Läsaren får på så sätt möjlighet att själv 
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tolka vad informanten sagt (Hjerm m fl., 2014: 80–81; Trost, 2010: 157–158; Svensson & Ahrne, 2015: 

25–26). Samtliga åtgärder ämnar öka studiens transparens, trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Då empirin har inhämtats genom intervjuer med åtta informanter som delgivit personlig information, har 

författarna under studiens gång gjort en avvägning mellan å ena sidan forskningskravet, å andra sidan 

individskyddskravet. Under hela forskningsprocessen har särskild hänsyn har tagits till de 

forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2017: 13; Öberg, 2015: 61). Utöver det har samtliga intervjuer 

spelats in med en mobiltelefon som inte används aktivt och därmed inte har något SIM-kort eller appar 

som är uppkopplade. 

 

Inför intervjuerna har informanten delgivits information om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt 

och att informanten när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande eller avstå att svara på frågor. 

Ovanstående uppgifter och information om hur lång tid studien förväntas ta samt om intervjupersonen 

kan förbereda sig på något sätt har inkluderats i ett informationsblad som skickats till informanten (se 

bilaga 3). Således har hänsyn tagits till informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002: 

7, 9; Öberg, 2015: 62). 

 

Information om att den insamlade datan endast kommer vara tillgänglig för författarna av studien, 

handledaren samt examinatorn har i information- och samtyckesbladet förtydligats. Utöver detta har 

åtgärder för hur det insamlade materialet behandlas vidtagits för att säkerhetsställa att informanternas 

uppgifter skyddas och endast används i följande kandidatuppsats. För att minska risken att någon av 

informanternas identitet avslöjas har känsliga uppgifter som namn, bostadsort samt arbetsplats med mera 

fingeras (Trost, 2010: 61–62). Därmed har även hänsyn tagits till konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002: 12, 14). 

 

Utöver de forskningsetiska principerna har studien följt de nya GDPR-direktiven. Då den bygger på 

intervjuer med människor blir det ofrånkomligt att inte inhämta personuppgifter. Som nämnts ovan har 

aktiva åtgärder tagits för att i största möjliga mån anonymisera uppgifterna. Det är av vikt för att i 

efterhand inte kunna knyta den information informanten delgivit till den faktiska individen. Frågorna har 

utformats på ett sådant sätt att känsliga personuppgifter inte efterfrågas eller är av betydelse för studiens 

syfte. Om informanten själv lyft känsliga personuppgifter har dessa, med hänsyn till pågående juridiska 

och tekniska frågor inom GDPR, utelämnats. När uppsatsen är inlämnad och godkänd kommer samtlig 

information raderas i enlighet med GDPR-direktiven (Datainspektionen, u.å.; Södertörns högskola, 2018). 
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5.7 Informanter 

I detta avsnitt presenteras respektive informant i syfte att underlätta läsningen av resultatet. Totalt 

genomfördes åtta intervjuer som alla utfördes på respektive informants arbetsplats. Med hänsyn till de 

forskningsetiska principerna (se 5.6) har alla informanter delgivits fiktiva namn. 

 

Felicia arbetar som rekryteringsspecialist på försäkringsbolag 1, vilket hon gjort sedan fem år tillbaka. 

Hon tillhör studiens yngre åldersgrupp och är mellan 25-30 år. I grunden har hon en högskoleutbildning 

där hon erhållit en kandidatexamen i personalvetenskap. Materialet från intervjun visar på en generellt 

positiv inställning till digitala verktyg i HR-arbetet. 

 

Christina arbetar som HR-specialist på försäkringsbolag 1. Hon är mellan 46-65 år vilket placerar henne 

i studiens äldre åldersgrupp. Christina har en trettioårig arbetslivserfarenhet från olika branscher varav de 

senaste fem åren inom försäkring. Sedan tidigare har Christina en gymnasieexamen. Utifrån intervjun går 

det att se en generellt positiv inställning till digitala verktyg inom HR, samtidigt som hon är den enda 

informant som upplever en oro för att bli ersatt av digitala verktyg. 

 

Yvonne arbetar idag som HR-chef på försäkringsbolag 2. Hon är mellan 46-65 år och tillhör studiens äldre 

åldersgrupp. Yvonne har 25 års erfarenhet inom HR och har sedan tidigare en examen i kommunikation. 

Intervjun med Yvonne pekar på en generellt positiv inställning till digitala verktyg, även om hon inte är 

säker på att alla digitala verktyg skulle tillföra något positivt på just hennes arbetsplats. 

 

Dalia arbetar som HR-generalist på försäkringsbolag 2. Hon är mellan 25-35 år och tillhör således 

studiens yngre åldersgrupp. Dalia har en kandidatexamen i personalvetenskap och fem års 

arbetslivserfarenhet inom HR, varav två år med inriktning mot rekrytering. Av intervjumaterialet att döma 

är hon generellt positiv till digitala verktyg i arbetslivet men menar också att de finns risker med dem. En 

tanke om att införandet av digitala verktyg är en tidskrävande process och inte alltid medför något positivt 

återkommer under hela intervjun. 

 

Lars arbetar som HR-chef inom bank och finans. Han är mellan 36-45 år vilket gör att han hamnar i 

studiens medelåldersgrupp. I grunden har Lars en examen i personalvetenskap och har sedan dess arbetat 

inom bank och finans. Under intervjun framkom en generellt positiv inställning till digitala verktyg, med 

vissa restriktioner gällande risker. 
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Petra arbetar som HR-specialist inom bank och finans vilket hon gjort sedan sju år tillbaka. I grunden har 

Petra en kandidatexamen i ekonomi. Utöver den har hon utbildat sig till HR-specialist, lönespecialist och 

genomfört flertalet interna utbildningar på arbetsplatsen. Hon är mellan 36-45 år och tillhör således 

studiens medelåldersgrupp. I intervjun med Petra går det att finna tecken på en generellt positiv inställning 

till digitala verktyg trots att hon lyfter en del risker, framförallt med de digitala verktyg som inte används 

inom hennes arbetsområde. 

 

Tobias arbetar som HR-manager inom försäljning. Han befinner sig i åldersspannet 36-45 år och tillhör 

därmed studiens medelåldersgrupp. Direkt efter gymnasiet började han arbeta inom HR och har under 

åren fått tillgång till flertalet interna utbildningar. Tobias har tjugo års arbetslivserfarenhet inom HR. Av 

intervjumaterialet att döma är han generellt positiv till digitala verktyg i arbetslivet men betonar att de 

även medför risker. Känslan av att man måste använda sig av den nya tekniken växer fram under intervjuns 

gång. 

 

Marie arbetar som HR-manager inom försäljning. Hon är mellan 36-45 år vilket placerar henne i studiens 

medelåldersgrupp. I grunden har hon en gymnasieexamen och har på sina arbetsplatser tagit del av olika 

interna utbildningar. I intervjun med Marie går en generellt positiv inställning till digitala verktyg att se 

och särskilt fokus läggs på betydelsen av kunskap om de digitala verktygen. 

 

6. Resultat och analys 

För att förstå vilka inställningar HR-anställda har till digitalisering inom HR presenteras och analyseras 

nedan det insamlade materialet och resultaten från studien. Utifrån fyra teman som identifierats som 

återkommande i kodningsprocessen ställs det bearbetade resultatet i förhållande till studiens teoretiska 

referensram och tidigare forskning i ämnet. De fyra teman som diskuteras är: användandet av digitala 

verktyg, effektivitet, nackdelar med digitala verktyg samt nyfikenhet och inflytande. För förstå HR-

anställdas inställning och förhållningssätt till digitala verktyg har de teoretiska begreppen 

powerlessness, förändringsvilja och delaktighet använts. Även tidigare forskning om e-HR och 

effektivitet samt risker med digitala verktyg tillämpas. 

 

6.1 Användandet av digitala verktyg 

I en första kontakt med informanterna ställde sig flertalet tvekande till om de faktiskt använder digitala 

verktyg i sitt arbete. Efter viss reflektion insåg de dock att de inte bara använder sig av ett digitalt verktyg, 

utan flera - vardagligen. Samtliga informanter lyfte under intervjuerna mail, Skype samt Officepaketet 
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vilket utmynnade i slutsatsen att datorn i sin helhet är det främsta digitala verktyget. Vid diskussioner om 

datorns betydelse i arbetslivet svarade en informant på följande sätt på frågan: “Skulle du klara dig utan 

din dator?”: 

 

Yvonne: “Nej jag tror faktiskt inte det, att jag skulle det. För liksom allting, alla mind 

maps, allting ligger ju i datorn numera. [...] Det är ett viktigt verktyg.” 

 
Citatet är talande då Yvonne tidigare berättat att hon var med på den tiden då man inte använde sig av 

datorer i arbetet. Hon förklarade att hon under sin utbildning kommit fram till att: “Ja, det där med datorer 

det kommer vi aldrig hålla på med.”. Omställningen från att inte tro att datorn kommer spela en betydande 

roll i arbetslivet till att inte klara sig utan den visar på hur en individ anpassar sig till teknisk utveckling 

och det rådande läget. En möjlig förklaring till att Yvonne gått från att inte tro på betydelsen av datorer i 

arbetslivet till att idag vara beroende av dem kan även härledas till begreppet förändringsvilja. Yvonnes 

skiftande inställning till datorn visar på hur hennes förändringsvilja påverkas av kunskapen och förståelsen 

om det digitala verktyget. Att hon idag förstår syftet med det digitala verktyget samt har en uppfattning 

om dess nödvändighet i förhållande till det egna arbetet, kan bidragit till hennes positiva inställning 

(Angelöw, 2010). 

 

När frågor om digitala plattformar ställdes framkom det att de, i form av HR-system, används i större 

utsträckning än vad författarna förväntat sig. Lars, Christina, Felicia samt Petra har på sina arbetsplatser 

tillgång till digitala plattformar i form av HR-system. Dessutom önskar Tobias, Dalia, Yvonne och Marie 

att i framtiden ha tillgång till ett HR-system då de anser att det kan underlätta och strukturera deras egna 

arbetsuppgifter; HRIS (se 2.2). Samtliga menar även att ett HR-system skulle kunna hjälpa medarbetare i 

hela organisationen med HR-relaterade frågor och uppgifter; e-HRM (se 2.2). Således verkar digitala 

plattformar i form av HR-system vara ett efterfrågat verktyg inom HR-arbetet. Gällande syftet med HR-

system verkar samtliga informanter skapat en förståelse för och anser att de kan underlätta deras 

arbetsuppgifter. Den generellt positiva inställningen till HR-system är därför inte särskilt oväntad 

(Angelöw, 2010). Det informanterna presenterar går dessutom i enlighet med tidigare forskning som visar 

att användandet av e-HR ökar och att digitala plattformar som till exempel HR-system möjliggör 

användandet av e-HRM och HRIS (Marler & Parry, 2016; Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). 

 

Att det finns en efterfrågan på digitala plattformar i form av HR-system går alltså att se i såväl tidigare 

forskning som i det insamlade materialet. När de informanter som idag har tillgång till ett HR-system på 
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sin arbetsplats ombads beskriva HR-systemet framkom dock en likartad framställning som indikerade att 

det digitala verktyget inte var tillräckligt utvecklade eller tidsenliga. 

 

Felicia: “Eh, för att vårt system måste lägga resurser på utveckling för det är vissa 

bitar som de inte uppfyller för att det ska vara fullt möjligt. Så vi har lagt en förfrågan 

att de måste utveckla den biten.” 

 

Petra: “Ja men jag tänker ju det… det HR-system som vi har idag är ju… stort... träigt 

höll jag på att säga men… som en ångvält mer. Asså den går inte snabbt och är inte så 

flexibel utan det ska mycket till för att göra en förändring. Vilket inte ligger i tiden.” 

 
Det verkar finnas en underliggande irritation över HR-systemens begränsade flexibilitet då de 

arbetsplatser som använder HR-system har efterfrågat uppdateringar av dem. Felicias arbetsplats är 

dessutom inne i en upphandlingsprocess för ett nytt HR-system då det system de har idag inte uppfyller 

verksamhetens krav. Att det finns önskemål om förbättringar av de digitala plattformarna indikerar att 

även dessa måste följa den tekniska utvecklingen. Även Lars lyfter behovet av att de digitala verktygen 

måste utvecklas, i hans fall handlar det främst om Skype. Han menar att Skype är ett bra digitalt verktyg 

inom arbetslivet, men ” […] utveckling måste ske för att det ska kunna användas problemfritt […]”. Trots 

att informanterna uttrycker visst missnöje över de digitala verktyg de idag arbetar med verkar de ändå 

ämna fortsätta efterfråga utveckling av, använda och således investera tid i dem. Det går alltså utifrån det 

insamlade materialet att se en efterfrågan på HR-system samt uppdateringar av dessa och andra digitala 

verktyg. Detta visar på att de ovannämnda digitala verktygen är användbara för informanterna och kan 

således förklara den underliggande positiva inställning som informanterna uppvisar (Angelöw, 2010). 

 

I samband med frågor om nya digitala verktyg som rekryteringsrobotar och chatbots uppmärksammades 

det en förändrad benämning av de digitala verktygen. När mail, Skype och Officepaketet lyftes benämndes 

dessa som hjälpmedel: Petra “[...] tänker man också Officepaketet, tänker vi det som ett digitalt verktyg? 

För det tänker jag mer som ett hjälpmedel.”. När Petra istället fick frågan om rekryteringsrobotar och 

chatbots var digitala verktyg blev svaret: “Ja gud… ja. Jo men det skulle jag nog, i allra högsta grad säga.”. 

Liknande ordval förekom i flertalet intervjuer. Tänkbara förklaringar till de olika benämningarna är att 

rekryteringsrobotar och chatbots inte funnits i arbetslivet lika länge som de övriga verktygen, att 

informanterna inte arbetat med dem eller att samtliga informanter antydde att de saknade kunskap om de 
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nya digitala verktygen. Faktumet att informanterna benämner verktygen på olika sätt kan möjligen visa 

hur de på ett språkligt plan etablerar ett visst avståndstagande från det nya och främmande. Utifrån 

Angelöws (2010) förändringsvilja kan informanternas avsaknad av kunskap om de digitala verktygens 

syfte användas för att förstå informanternas delvisa avståndstagande. En annan förklaring till 

avståndstagandet återfinns i informanternas framställning av digitala verktyg. När informanterna beskrev 

de digitala verktyg de använder i sitt arbete framställdes dessa som vardagliga och känslan av ett 

avståndstagande från det digitala framträdde. Avståndstagandet blev extra tydligt när informanterna sedan 

beskrev de nya digitala verktygen och dess digitala funktioner, framställningen av dessa upplevdes istället 

“överdigitaliserade”. Avståndstagandet från det nya och främmande verkar således ha ett flertal möjliga 

förklaringar. 

 

Sammanfattningsvis visar det insamlade materialet att de digitala verktyg som informanterna har idag 

används dagligen och betraktas som hjälpmedel. Det uppmärksammades att det inte bara fanns en 

generellt positiv inställning till de digitala verktygen, utan att det även fanns önskemål om utveckling. 

Detsamma verkar dock inte gälla de nya digitala verktyg som informanterna inte använder sig av i sitt 

arbete. Det verkar således finnas önskemål om utveckling - inom ramarna för det bekanta. 

 

6.2 Effektivitet 

Då stor del av tidigare forskning om digitala verktyg utgått från ett managementperspektiv med syfte att 

undersöka digitala verktygs bidrag till ökad effektivitet och produktivitet för företaget i sin helhet (Gupta 

& Saxena, 2012; Lengnick-Hall och Moritz, 2003; Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007) blev 

bidragen intressant att beröra även i denna studie, nu med de anställda i fokus. Varför mycket av tidigare 

forskning fokuserat på de digitala verktygens bidrag till ökad effektivitet och produktivitet blev tydligt 

under intervjuerna. Flera av informanterna återkom till att den största fördelen med de digitala verktygen 

var den ökade effektiviteten och graden av struktur: 

 

Petra: “[…] den största fördelen kan jag tycka egentligen är att vi idag kan ha det i ett 

betydligt mycket mer strukturerat sätt än vad du har om du inte skulle ha det [digitala 

verktyg].” 

 

Tobias: “Jo men just framförallt i mötesstrukturen så ser jag stora fördelar då man kan 

ha bra möten över Skype till exempel. Det är ju bara ett exempel på ett verktyg men… 
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Men det är väl framförallt det som påverkat min situation mest eftersom man kan ha 

meningsfulla möten och inte bara sitta i telefon och prata utan man kan faktiskt ha 

mycket presentation och annat över Skype som gör att man får en effektivare vardag.” 

 
Ovanstående citat från Petra och Tobias visar på hur digitala verktyg i allmänhet verkar underlätta deras 

vardag. Precis som tidigare forskning visat att digitala verktyg bidrar till en ökad effektivitet för 

verksamheten (Gupta & Saxena, 2016; Şentürk, 2014), upplever vissa av informanterna i denna studie att 

digitala verktyg även bidrar till en ökad effektivitet i det egna arbetet då de bland annat hjälper till att 

strukturera och optimera deras arbete. Samtidigt som informanterna menar att de digitala verktygen bidrar 

till mer effektiva arbetsmetoder så har det framkommit i materialet att användandet och effektiviteten av 

de digitala verktygen är situationsberoende. I de fall man är geografiskt nära verkar fysiska möten vara 

att föredra: 

 

Christina: “Och så mailar jag i regel… och ibland händer det ju att man sitter bredvid 

och bara ”nu har jag gett dig det här ärendet” eller om man behöver fråga då… Då 

vänder man sig givetvis till den personen och frågar.” 

 
Andra tillfällen då informanterna verkar föredra andra arbetsmetoder eller verktyg är i de fall de inte har 

tillräcklig kunskap om det digitala verktyget. Dalia menar att “[...] det är säkerligen mer smart att köra 

digitalt om man behärskar det. Annars är det inte så effektivt.”. Att digitala verktyg endast är effektiva 

om man behärskar dem är intressant för denna studie då ett flertal av informanterna lyfte att en bra 

implementationsprocess var av betydelse för att skapa en positiv association till det digitala verktyget. Det 

viktigaste momentet vid implementering av ett nytt digitalt verktyg var, enligt informanterna, information 

och kommunikation. De menade att om ett digitalt verktyg implementeras måste syftet och dess 

användningsområden tydliggöras. En förklaring till informanternas positiva inställning till de befintliga 

digitala verktygen återfinns i det teoretiska begreppet delaktighet, där betydelsen av information och 

kommunikation tydliggörs (Angelöw, 2010). Då samtliga informanter verkar förstått syftet med de 

digitala verktyg de idag använder i sitt arbete kan betydelsen av information och kommunikation ge en 

förklaring till den positiva inställningen. Betydelsen av syftet med digitala verktyg går även i linje med 

tidigare forskning som visar att information om det digitala verktygets syfte och användningsområde är 

av betydelse för en lyckad implementationsprocess och ökad effektivitet (Lengnick-Hall och Moritz, 

2003; Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). 
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Vid frågor om huruvida digitala verktyg leder till mer effektiva arbetssätt lyfte informanterna chatbots 

och rekryteringsrobotar som verktyg vilka kan komma att ta över administrativa uppgifter: 

 

Felicia: “Det är spännande för att det kommer ta bort alla de tråkiga momenten. För 

jag har nog aldrig träffat någon som säger att de älskar ren och skär administration. 

Att det motiverar dem, väldigt få. Och jag menar att vi får använda vår potential på 

någonting som faktiskt gör nytta. Så det tror jag kommer göra skillnad för väldigt 

många. Jag tror att det kommer bidra till nya jobb och nya roller, snarare än att den tar 

våra jobb.” 

 
De flesta informanter förklarar att deras arbetsuppgifter innefattar administrativa delar som med fördel 

kan ersättas med digitala verktyg. Flertalet menar att de inte är oroliga att ersättas av digitala verktyg, 

snarare att deras arbetsuppgifter kommer att ändra karaktär. Vid diskussioner om vad de skulle göra med 

den eventuella tid de skulle erhålla till följd av att digitala verktyg tar över administrativa arbetsuppgifter 

menar informanterna att den istället skulle användas för värdeadderande HR-arbete och fler 

mellanmänskliga strategiska möten: 

 

Tobias: “Ja men utnyttja de verktyg som finns att utnyttja för att ha tid att lägga på… 

Min tid och andras tid, på saker som är effektiva och vettiga för människan att göra så 

kan man kapa uppgifter som inte är meningsfulla. Som en dator kan göra bättre, då 

tycker jag man ska göra det.” 

 
Informanterna resonemang om att införandet av digitala verktyg i HR-arbetet kommer resultera i att 

arbetsuppgifter ändrar karaktär och att tid för värdeadderande arbete frigörs, återfinns även i tidigare 

forskning (Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). För de informanter som har arbetsuppgifter som 

innefattar mer än administrativt arbete verkar inställningen till de digitala verktyg som kan ta över dessa 

uppgifter generellt positiva. För individer med administrativa arbeten kan man tänka sig att dessa digitala 

verktyg utgör ett större hot (Jepsen & Drahokoupil, 2017), något som Christina till viss del bekräftar (se 

6.3.1). 

 

Det verkar som de största fördelarna informanterna ser med digitala verktyg är att de genererar en ökad 

effektivitet och grad av struktur. Detta är dock situationsberoende och betydelsen av kunskap om det 

digitala verktyget är avgörande för dess bidrag. Ingen av informanterna redogjorde uttryckligen för hur 
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de digitala verktygen bidrog till en ökad produktivitet men givet att effektiviteten och graden av struktur 

ökade kan man anta att de digitala verktygen har en inverkan även på deras produktivitet. Att de digitala 

verktygen kan frigöra tid genom att ta över administrativa arbetsuppgifter verkar informanterna se som 

en ytterligare fördel, då de menar att de istället kan lägga den tiden på värdeadderande HR-arbete och 

mellanmänsklig kontakt. Således verkar det finnas en generellt positiv inställning till användandet av 

digitala verktyg inom HR-arbetet och även flertalet av informanterna menar att de har användning av dem 

i det egna arbetet. 

 

6.3 Nackdelar med digitala verktyg 

Nedan presenteras de nackdelar informanterna anser medföljer digitala verktyg. Resultatet sätts i 

förhållande till de teoretiska begreppen powerlessness (Blauner, 1964), förändringsvilja och delaktighet 

(Angelöw, 2010), samt tidigare forskning om digitala verktyg. 

 

6.3.1 De digitala verktygens baksida 

Efter frågor om fördelar med de digitala verktygen ställdes frågor om de digitala verktygens risker och 

nackdelar. Precis som tidigare forskning redovisat spar och lagrar digitala verktyg data i elektroniska 

molnlösningar vilket har gjort att frågan om säkerhet och sekretess diskuterats (Anderson & Agarwal, 

2011). Ämnet säkerhet och sekretess har lyfts av samtliga informanter, de menar att den data som lagras 

blir sårbar då det finns en risk för intrång i databaserna. Vetskapen om riskerna med digitalt lagrade data 

i kombination med avsaknad av kunskap om digital hantering menar vissa av informanterna är ett 

orosmoment. Dalia uttrycker sin oro för avsaknaden av kunskap på följande sätt: 

 

Dalia: “Och sen är det ju lite grann också det kring digitalisering, det är så mycket 

som gemene man inte har kompetens inom, just de här säkerhetsbitarna så det blir lite, 

eller jag i alla fall känner lite motstånd, känner; men gud, vad skulle kunna hända, vad 

kan jag bli utsatt för, vad kan bli fel… Man har inte tillräckligt mycket teknisk 

kompetens för att förstå allt som skulle kunna gå åt pipan liksom.” 

 
En annan risk som informanterna lyfte under intervjuerna var att digitala verktyg många gånger är 

beroende av elektricitet vilket i sig utgör en risk. De menar att man förlitar sig på de digitala verktygen 

till den grad att när de, av olika anledningar, blir otillgängliga gör att man förlorar kontroll och måste 

utarbeta en “plan B”. Yvonne beskrev en situation där hon tappade kontrollen på grund av att elektriciteten 

försvann: 
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Yvonne: “Jag kommer ihåg när strömmen gick en gång när jag jobbade [...]. Alltså det 

gick inte… Alltså vi var tvungna att skicka hem alla, det var kolsvart, dörrarna gick 

inte, kaffet… Alltså ingenting fungerade inte, det gick inte. Det var ju skrämmande, 

garagedörrarna öppnades inte… Det var ju kaos verkligen!” 

 
Även om Yvonnes citat beskriver hur förlusten av elektricitet kan hämma arbetet på ett mer generellt sätt 

blir citatet talande för hur anställda förlitar sig på att de funktioner de är beroende av i sitt arbete, därtill 

digitala verktyg, ska fungera. Även Dalia beskriver detta genom att hänvisa till beroendet av uppkoppling 

till internet: 

 

Dalia: “Ja men det [säkerheten] är ju känsligt. Säkerheten är en jättestor nackdel och 

just det här att man kan tappa koppling, uppkoppling och sådana saker. Då är man ju 

körd. Skulle på ett möte förra veckan, tappade koppling och kunde inte visa min 

presentation. Hade inte lagt den lokalt, nej men att man måste ha en back-up. Man kan 

liksom inte förlita sig på att det alltid ska fungera, allting. Det är väl en stor nackdel.” 

 

Citatet visar på hur externa faktorer kan påverka arbetet och den upplevda känslan av kontroll över 

situationen. Att elektriciteten försvinner eller att man tappar uppkoppling är oftast inget en individ kan 

styra över. Utifrån begreppet powerlessness kan man uttyda att både Yvonne och Dalia verkar uppleva en 

avsaknad av kontroll då de menar att de måste skapa en “back-up” ifall något skulle gå fel. Informanternas 

sätt att tala om avsaknaden av kunskap och kontroll över externa faktorer skulle kunna tolkas som att de 

har en negativ inställning till digitala verktyg (Blauner, 1964), detta är dock inte fallet. 

Informanterna verkar anse att de digitala verktygens fördelar överväger nackdelarna vilket resulterat i att 

de utvecklat strategier, som skapandet av back-ups, i syfte att återfå kontrollen. Strategierna visar hur 

informanterna förhåller sig till digitala verktyg och kan ses som en bidragande faktor till den generellt 

positiva inställning Dalia och Yvonne uppvisar till användningen av digitala verktyg inom HR-arbetet. 

 

En annan nackdel som återkom under intervjuerna var risken att förlora den mänskliga kontakten genom 

användandet av digitala verktyg. Oavsett om informanterna talade om mail och Skype eller om 

rekryteringsrobotar och chatbots verkade de utgöra ett hot om förlust av mänsklig kontakt. Samtliga 

informanter ansåg att den fysiska kontakten var av betydelse för HR-arbetet och att den är svår att ersätta 
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med ett digitalt verktyg. Lars menar till exempel att han ännu inte kommit i kontakt med ett digitalt verktyg 

som kan jämföras med den relation man får till en människa genom ett fysiskt möte. Även Tobias beskrev 

betydelsen av fysiska möten: 

 

Tobias: “Man träffas mindre fysiskt och det är klart att det, man ska inte underskatta 

det fysiska mötet. Eh så det är väl det jag kan se att ibland, ibland är det nödvändigt att 

ses fysiskt och träffas.” 

 
Att digitala verktyg kan komma att ersätta fysiska möten och att HR-anställda därmed riskerar att förlora 

mänsklig kontakt med anställda är något som tidigare forskning visat (Jepsen & Drahokoupil, 2017; 

Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007) och som informanterna uttryckt någon form av oro för. En 

förklaring till den oro informanterna upplever kan vara att de, som tidigare nämnt, saknar kunskap om de 

nya digitala verktygen och därmed inte ännu förstått deras användningsområden (Angelöw, 2010). 

Samtidigt som de upplever en viss oro är de ändå positivt inställda till användandet av nya digitala verktyg 

då de menar att de med största sannolikhet kommer att ta över administrativa arbetsuppgifter och frigöra 

tid för mellanmänskligt arbete. Resultatet är intressant då avvägningen mellan de digitala verktygens 

fördelar och nackdelar är återkommande under större delar av resultatet och visar på den ambivalenta 

känsla som finns till användandet av digitala verktyg. Den tidigare forskningen (ibid) antyder att det 

främst är administrativa uppgifter som kan ersättas, vilket även Felicia menar: 

 

Felicia: “Så att interaktionen med dem [kandidater] kommer vi aldrig kunna ta bort 

den måste vi ha. [...] Men där ser man ju att den processen kommer att kortas ned 

väldigt mycket för att en robot blir ju aldrig trött eller hungrig, så den kan ju hela tiden 

jobba på och kan leverera en hel del första intervjuer, så att cheferna kommer ju 

väldigt snabbt få sina slutkandidater och då kan ju vi gå in i det momentet.” 

 
Felicias sätt att beskriva rekryteringsrobotens funktioner och hur den kan ta över de administrativa 

uppgifter som föranleder en första intervju överensstämmer med resultat från tidigare forskning (Leong, 

2018; Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). Resonemanget om att digitala verktyg kan ta över 

administrativa arbetsuppgifter delas av samtliga informanter och flertalet upplever det som något positivt. 

Under intervjun med Christina, vars arbete involverar en större mängd administrativa uppgifter, framgick 

dock att hon känner en oro för att hennes arbetsuppgifter kan ersättas med digitala verktyg: “Ja och då är 
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jag övertalig helt enkelt. Så är det ju.”. Citatet antyder att Christina insett att digitala verktyg kan komma 

att ta över delar av hennes arbete vilket gör att hon förlorar kontrollen över dessa. Att förlora hela eller 

delar av kontrollen över sitt arbete bidrar enligt Blauner (1964) till en känsla av powerlessness. Att 

Christina upplever att hennes arbetsuppgifter kan ersättas av digitala verktyg ger en förklaring till varför 

hon under intervjuns gång återkommer till risker med de digitala verktygen som används inom hennes 

arbetsområde. Dock verkar den upplevda graden inte ha någon större inverkan på Christinas generella 

inställning till digitala verktyg då hon menar att de i slutändan kommer effektivisera delar av HR-arbetet. 

Således visar resultatet på att Christina upplever en oro för digitala verktyg som kan ta över administrativa 

arbetsuppgifter. Dock verkar hon vara generellt positiv till användningen av digitala verktyg i HR-arbetet 

i allmänhet. 

 

Sammanfattningsvis antyder materialet att en avsaknad av kunskap om hantering av data leder till att 

säkerhet och sekretess ses som de främsta nackdelarna med digitala verktyg. Resultatet visar även att de 

digitala verktygen är beroende av externa faktorer som elektricitet och uppkoppling vilka informanterna 

sällan har möjlighet att kontrollera. Att informanterna utvecklat strategier för att öka kontrollen verkar 

bidragit till en generellt positiv inställning till de digitala verktygen. Även om en av informanterna 

uttrycker viss oro för att förlora sitt arbete på grund av digitala verktyg, verkar informanterna ha en 

generellt positiv inställning till digitala verktyg då de genomgående återkommer och lyfter de digitala 

verktygens fördelar. 

 

6.3.2 Anpassning till omvärlden 

Vid diskussioner om nackdelarna med de digitala verktygen framkom en känsla av att informanterna inte 

har något val när det kommer till användandet av digitala verktyg. Vid den avslutande frågan om den 

generella inställningen till digitala verktyg hänvisade flertalet informanter till den fortskridande tekniska 

utvecklingen. Flera av dem diskuterade hur såväl företaget som de själva måste hänga med för att vara 

konkurrenskraftiga, vilket även tidigare forskning visat på (Dickson & Nusair, 2010). De menade att 

företag blir mer effektiva genom användandet av digitala verktyg, samtidigt som de ur ett Employer 

Branding perspektiv blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Felicia förklarade under intervjun betydelsen 

för företag att hänga med i utvecklingen. Hon exemplifierar detta genom att beskriva hur deras 

rekryteringssystem inte följt den digitala utvecklingen, vilket gjort att hon i sitt arbete inte kunnat bemöta 

kandidater på samma sätt som konkurrerande verksamheter. Detta har resulterat i att Felicias arbetsplats 

planerar att byta ut rekryteringssystemet till ett som följt den tekniska utvecklingen. I och med att 
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verksamheter anpassar sig till den tekniska utvecklingen ställs samma krav på de anställda. Detta kan vara 

förklaringen till att vissa av informanterna känner att de inte har något annat val än att hänga med: 

 

Dalia: “[...] För det har nog blivit bara ett måste många gånger, att såhär är det. [...] 

Det blir nog mer och mer hela tiden… Eh, och man får nog lite grann välja att endera 

så följer man med vågen eller så hamnar man utanför” 

 

Tobias: “Vart ska det sluta nu när man tänker på robotar och annat som börjar bli 

väldigt mänskliga. Då funderar ju man klart ibland vart kommer det ta slut. [...] Men 

jag är generellt sätt för den utveckling vi är inne i och jag tror det är ofrånkomligt, vi 

kan inte göra något åt det. Det drivs av andra högre krafter som vi inte kan påverka 

och då är det bättre anser jag att haka på än att försöka bromsa för det kan man inte 

göra i alla fall. Eller lilla jag kan inte bromsa det i alla fall och då är det bättre att 

försöka göra det bästa av det.” 

 
Citaten skildrar känslan att informanterna inte har någon inverkan på eller kontroll över användandet av 

digitala verktyg. De samhälleliga strukturerna och kravet på utveckling av digitalisering inom arbetslivet 

verkar ha en mer eller mindre tvingande effekt på verksamheten i stort och därmed de anställda. 

Avsaknaden av kontroll över den tekniska utvecklingen och användningen av maskinella hjälpmedel 

resulterade under den industriella revolutionen i att arbetarna kände sig som en kugge i hjulet (Blauner, 

1964). Samma känsla identifierades även i det insamlade materialet då informanterna menade att man 

som anställd måste anpassa sig till införandet av nya digitala verktyg. Att yttre omständigheter har en 

tvingande effekt på den anställda kan, enligt Angelöws (2010) förändringsmodell, resultera i en negativ 

inställning till den förändring som medföljer. Dock ser inte informanterna i studien den påtvingade 

förändringen som något negativt. Förklaringar till detta kan återfinnas i powerlessness med hänvisning 

till frihet. Att informanterna inte upplever den påtvingade förändringen som ett problem kan indikera att 

informanterna känner en viss grad av frihet i sitt arbete. Att de har en frihet att till exempel avsluta sin 

anställning eller lämna över arbetsuppgifter kan utgöra en förklaring till varför de inte upplever den 

påtvingade förändringen som ett hot och att inställningen till de digitala verktygen förblir positiv. 

 

Trots att samhälleliga strukturer har en tvingande effekt på informanterna, verkar deras förhållningssätt 

till de digitala verktygen inte påverkas på ett negativt sätt. Att inte kunna förutspå framtiden verkar för 
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informanterna vara en skräckblandad förtjusning. Precis som Tobias uttryckte ovan finns det en oro för 

vart den digitala utvecklingen är på väg, samtidigt som den förväntas medföra verktyg som kan underlätta 

deras arbete och vardag. Den ambivalenta inställningen genomsyrar flertalet av informanternas 

inställningar till digitala verktyg inom HR-arbetet och påvisar en generellt positiv inställning till 

användning av digitala verktyg inom HR. 

 

6.4 Nyfikenhet och inflytande 

I följande kapitel analyseras den insamlade empirin gällande nyfikenhet och inflytande utifrån begreppen 

powerlessness (Blauner, 1964), förändringsvilja och delaktighet (Angelöw, 2010), samt tidigare forskning 

om digitala verktyg. 

 

6.4.1 Attityder till digitala verktyg 

Som tidigare nämnt har en känsla av ambivalens genomsyrat samtliga intervjuer. Flertalet informanter 

menar att de till grunden är positivt inställda till, men att de samtidigt ser många risker med nya digitala 

verktyg. Dock återkommer informanterna genomgående tillbaka till de digitala verktygens fördelar.  

De digitala verktyg som informanterna har arbetat med och således vet varför och hur de ska användas 

har de en tämligen positiv inställning till. När det däremot kommer till nya digitala verktyg verkar 

informanternas inställning pendla. Flera förklaringar till de kluvna känslorna ges under intervjuerna: 

 

Petra: “[...] Men det är okunnighet bakom skulle jag snarare säga. Att man inte riktigt 

förstår vidden av vad av man… såhär ”aa men vad kan jag göra dårå”. Ehm typ ”jag 

sitter ju med det här idag… om ni tar bort det från mig. Vad kan jag då?”.” 

 

Lars: “Nej men kanske, det är jättesvårt att ändra ett beteende och mitt beteende är att 

skriva på ett papper istället för att sitta och skriva på datorn. [...] Jag har än så länge 

inte valt att gå hela vägen och att använda dem, jag har ännu inte sett det som en 

fördel.” 

 
Likt Petra menar flera av informanterna att inställningen till digitala verktyg som informanterna inte 

använt sig av i sitt arbete grundar sig i en okunskap om dess syfte och användningsområde. I enlighet med 

Angelöws (2010) teoretiska begrepp framkom det i intervjuerna att förståelsen för syftet med de digitala 

verktygen har en inverkan på informantens inställning till desamma. Petra bekräftar även att 
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kommunikation och information om förändringen, i detta fall implementeringen av nya digitala verktyg, 

är av betydelse för att skapa en förståelse för och en positiv association till det nya digitala verktyget. Lars 

citat påvisar även att om man inte förstått de nya verktygens funktioner använder man sig inte heller av 

dem. Den något skeptiska inställningen som Petra och Lars känner för införandet av nya digitala verktyg 

verkar således delvis grundas i en avsaknad av information och kommunikation, vilket går i enlighet med 

begreppet delaktighet (Angelöw, 2010). En annan förklaring skulle kunna vara att informanterna inte varit 

delaktiga i implementationsprocessen av det aktuella verktyget, vilket verkar vara anledningen i Lars fall. 

Han menar att han inte förstått det nyligen implementerade digitala verktyget OneNotes 

användningsområden och därför inte ser tillräckligt många fördelar för att byta ut sitt nuvarande arbetssätt 

(att skriva för hand). Att delta i en implementeringsprocess menar Marie är av betydelse för att förstå det 

nya digitala verktyget: 

 

Marie: “Är man med och är delaktig och får vara med och påverka hur det ska bli så 

är det klart att man blir mer intresserad och kan lära sig hur hela systemet funkar. Sen 

de som får utbildning i ett nytt system får ju inte helheten [...]. Men jag tror också att 

man måste vara väldigt nyfiken [...] och att försöka lära sig alla dom här verktygen.” 

 

Genom delaktigheten fick Marie möjlighet att påverka beslut och känna viss makt och kontroll över 

situationen, vilket kan bidragit till en ökad kunskap om det nya digitala verktyget och följaktligen haft en 

inverkan på hennes generellt positiva inställning till användandet av digitala verktyg (Angelöw, 2010; 

Blauner, 1964). 

 

Samtidigt som Petra och Lars har en skeptisk inställning till nya digitala verktyg, uppvisar de en 

nyfikenhet gällande hur de kan underlätta deras arbetsuppgifter och frigöra tid för värdeadderande arbete: 

 

Petra: “Ja och jag känner såhär. Nu upprepar ju jag mig för det känns som att jag hela 

tiden ”jaaa, weey” för jag är så positiv till mot det. Men det är jag. Jag är positivt till 

det. Med en viss restriktion för jag tänker att man ska inte… inte ila in i saker. Men 

man ska vara nyfiken, jag tror det är hela nyckeln. [...] jättepositiv alltså inställd till 

det. Nyfiken, nyfiken, nyfiken på allt sånt där [digitala verktyg].” 
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Lars: “Det är både och [spännande och läskigt] men jag tycker ändå att den spännande 

känslan överväger [...]. Det handlar ju mer om att använda dom på rätt sätt för att 

effektivisera” 

 
Genom studiens material återkommer den tudelade känslan av å ena sidan rädslan för det nya å andra 

sidan möjligheterna med desamma. Avsaknaden av kunskap om syftet med de nya digitala verktygens 

användningsområden ställs mot nyfikenheten och tron på att de kommer medföra effektiva arbetsmetoder 

och möjlighet till värdeadderande arbete. Den ambivalenta inställningen till digitala verktyg inom HR-

arbetet verkar således gå i linje med den tidigare forskning som utförts inom området (jmf Anderson & 

Agarwal, 2011; Gupta & Saxena, 2012; Jepsen & Drahokoupil, 2017; Lengnick-Hall & Moritz, 2003; 

Panayotopoulou, Vakola & Galanaki, 2007). 

 

6.4.2 Beslutsfattande 

Då det i powerlessnessbegreppet finns en idé om att en arbetare som inte har möjlighet att ta eller påverka 

beslut rörande dennes egna arbete upplever en högre grad av powerlessness lades frågor om 

beslutsfattande in i intervjuguiden (Blauner, 1964). En föreställning skapades om att graden av inverkan 

i beslutsfattande kunde påverka och förklara en individs inställning till ett digitalt verktyg. Ur studiens 

material blev det tydligt att samtliga arbetsplatser hade en hierarkisk ordning gällande beslutsfattande. 

Beslut togs i flera led, beroende på prisbilden och beslutets omfattning. 

 

Samtliga informanter upplever att de i sina arbeten har möjlighet att uttrycka åsikter om olika beslut och 

att dessa tas emot. Dock menar ingen av informanterna att de själva har möjlighet att besluta om till 

exempel ett nytt digitalt verktyg ska köpas in. När informanterna berättar att de inte har mandat i 

beslutsfattande kan det tolkas som ett uttryck för att de skulle uppleva en starkare känsla av powerlessness. 

Detta verkar dock inte vara fallet då informanterna inte upplever avståndet till beslutsfattande som ett 

problem. De lägger istället tyngd på betydelsen av att vara med när digitala verktyg implementeras. Likt 

Marie beskriver Christina ett tillfälle där hon på sin tidigare arbetsplats var med och implementerade ett 

digitalt verktyg. Hon menar att hon generellt blev mer positivt inställd till det digitala verktyget, än vad 

hon hade varit om hon inte deltagit i implementationsprocessen. Detta menar hon var på grund av att hon 

skapade en förståelse för det digitala verktygets användningsområde, men framför allt på grund av att hon 

hade en viss påverkan på de beslut som togs. Att implementationsprocessen är av större betydelse än 

beslutsprocessen kan härledas till Blauners (1964) resultat som visade på att en arbetare inte upplever 

avståndet från beslutsfattandet som ett problem förens det påverkar det egna arbetet. Även det faktum att 
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informanterna upplever att de kan presentera sina åsikter och att dessa blir hörda kan indikera att de i sitt 

arbete upplever en högre grad av frihet och därmed lägre grad av att vara kontrollerad (Blauner, 1964; 

Angelöw, 2010). Således verkar avståendet från och inverkan på beslutsfattanden som rör det egna arbetet 

i kombination med en förståelse för det digitala verktyget utgöra en förklaring till vissa av informanternas 

inställning till digitala verktyg inom HR-arbetet. 

 

Sammantaget präglas resultatet av en ambivalens där informanterna å ena sidan inte alltid ser fördelar 

med digitala verktyg, å andra sidan uppvisar en nyfikenhet på vad de digitala verktygen kan erbjuda 

gällande effektivitet och produktivitet. Trots ambivalensen drar samtliga av informanterna själva 

slutsatsen att nyfikenheten övervinner de potentiella risker som medföljer de digitala verktygen. 

Möjligheten att presentera sina åsikter gällande ett beslut och skapa en uppfattning om digitala verktyg 

verkar vara av mer betydelse än det faktiska beslutsfattandet. Således har informanterna en generellt 

positiv inställning till användandet av digitala verktyg i HR-arbetet. 

 

7. Avslutande diskussion 

Följande avsnitt syftar till att genom en sammanfattning och diskussion av studiens mest centrala resultat 

ge svar på studiens forskningsfrågor: Vilken inställning har anställda på HR-avdelningar till digitala 

verktyg inom HR-arbetet? samt Hur förhåller sig HR-anställda till digitala verktyg i sitt arbete?. Avsnittet 

presenterar resultatet i förhållande till metodvalet för att sedan avsluta med viktiga slutsatser och förslag 

på vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Som tidigare diskuterat har digitaliseringen haft stort inflytande på såväl privatlivet som arbetslivet. 

Införandet av maskinella hjälpmedel under industrialiseringen öppnade upp för ny forskning om 

relationen mellan människan och maskinen. Att arbetarna i industrierna kände sig alienerade från såväl 

sitt arbete som från den produkt som skapades utmynnade i intressanta diskussioner om människan bakom 

maskinen. Att de maskinella hjälpmedlen bidrog till ökad effektivitet och produktivitet verkar, enligt 

forskning, överensstämma med de nutida digitala verktyg som implementeras på arbetsplatser. I vår studie 

har vi sett att användandet av digitala verktyg inom HR-arbetet är omfattande. Informanterna var 

förvånade över antalet digitala verktyg de använder i sitt arbete. De menade att verktygen utgör en så stor 

del av deras arbete att de varken reflekterar över eller skulle klara sig utan dem. I enlighet med tidigare 

studier menar informanterna att de digitala verktyg som de idag använder i sitt arbete bidrar till mer 

effektiva och strukturerade arbetssätt. De lyfte dock att flertalet digitala verktyg som de använder sig av 
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är i behov av utveckling vilket blev intressant då det kan ge en indikation på att digitala verktyg är 

uppskattade i arbetslivet. Önskemålet av utveckling blir dock motsägelsefullt då informanterna visade på 

viss skepticism till införandet av nya digitala verktyg. Detta trots att de nya digitala verktygen förväntas 

kunna ersätta administrativa arbetsuppgifter, vilka informanterna önskar bli av med. 

 

I tidigare forskning diskuteras hur det administrativa arbetet kan ersättas av digitala verktyg, vilket även 

studiens informanter visar kännedom för. Då utgångspunkten för den aktuella studien varit att förstå om 

digitala verktyg upplevs som en möjlighet eller ett hot, blev resultatet som visade att Christina upplevde 

en oro för att hennes arbetsuppgifter kan komma att ersättas av digitala verktyg intressant. Christinas oro 

är varken förvånande eller överraskande för oss då tidigare forskning visat att administrativa tjänster kan 

komma att ersättas av digitala verktyg. Att de övriga informanterna inte uttryckte någon oro för sitt eget 

arbete i förhållande till digitala verktyg var överraskande då de påvisat att det fanns en ängslan gällande 

hur långt digitaliseringen kommer att utvecklas. Det faktum att samtliga informanter känner en 

skräckblandad förtjusning för den fortskridande tekniska utvecklingen lämnar, iallafall oss, frågande till 

de digitala verktygens utveckling. Kan de i framtiden komma att ta över specialiserade och mer 

intellektuella arbetsuppgifter och ge de övriga informanterna en annan inställning till de digitala verktygen 

i förhållande till sitt eget arbete? 

 

Genomgående i resultatet kunde flera möjliga anledningar till att informanterna skulle ha en negativ 

inställning till digitala verktyg identifieras. Exempel på dessa var att ingen av informanterna själv hade 

möjlighet att fatta beslut gällande större inköp av exempelvis nya digitala verktyg. Ingen hade heller 

möjlighet att påverka externa faktorer som kan hindra det digitala verktygets funktion eller de 

samhälleliga strukturer som har en tvingande effekt på informanterna gällande att hänga med i den 

tekniska utvecklingen (Blauner, 1964). Med hänsyn till detta borde informanterna uppleva en starkare 

känsla av powerlessness och därmed ha en mer negativ inställning till digitala verktyg inom HR-arbetet. 

Vid analysen av resultatet framkom dock att så inte var fallet. Resultatet från studien går således i linje 

med Blauners (1964) studie som visade att industriarbetare var alienerade med hänsyn till avsaknaden av 

mandat i beslutsfattande processer, men att de inte upplevde det som ett problem i de fall beslutet inte 

påverkade det egna arbetet. Industriarbetarna upplevde sig därför inte vara alienerade. Tack vare att 

informanterna utvecklat strategier för att bemöta de problem som uppstod på grund av externa faktorer 

och bedömde att fördelarna övervägde nackdelarna gick det inte att fastställa att någon av informanterna 

upplevde en starkare känsla av powerlessness. Att informanterna gav intrycket att de ansåg att fördelarna 

med digitala verktyg överväger nackdelarna och att de utvecklat strategier för att hantera de problem som 
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uppstår till följd av digitala verktyg menar vi visar på en generellt positiv inställning till de digitala 

verktygen inom HR-arbetet. 

 

Även om informanterna verkar tämligen kritiska till implementering och användandet av nya digitala 

verktyg verkar nyfikenheten inför desamma vara större. Ett pendlande mellan å ena sidan de digitala 

verktygens fördelar gällande effektivitet och grad av strukturering, å andra sidan de risker som medföljer 

nya digitala verktyg gällande säkerhet och sekretess identifierades som en återkommande avvägning för 

samtliga respondenter. Avvägningen kom att utgöra en grund för analysen av det insamlade materialet 

och blev dessutom studiens mest centrala resultat; den ambivalenta inställningen till digitala verktyg inom 

HR-arbetet. Med Angelöws (2010) begrepp förändringsvilja kan den ambivalenta känslan förklaras som 

ett resultat av informanternas kunskap respektive brist på densamma. Att informanterna ställer sig positiva 

till många av de digitala verktyg de arbetat med är inte speciellt konstigt eftersom de etablerat kännedom 

om och sannolikt förstått syfte med dem. Vilket också ger förklaring till varför vissa av informanterna 

uttrycker en viss oro och skeptisk inställning till de nya digitala verktygen. Detta då sådant en individ inte 

har kunskap om eller förstått syftet med ofta leder till en negativ inställning (Angelöw, 2010). 

 

Utifrån det insamlade materialet har vi funnit stöd till våra forskningsfrågor och kan konstatera att de 

informanter som deltagit i studien alla har en generellt positiv inställning till användandet av digitala 

verktyg inom HR-arbetet. Detta då fördelar med dem, som ökad effektivitet och frigörande av tid, 

överväger de risker de medför. Med hänsyn till informanternas eget arbete verkar det, förutom för en av 

informanterna, inte finnas någon oro för att bli ersatt av digitala verktyg. Snarare en önskan om 

uppdatering av de digitala verktyg som informanterna idag använder i sitt arbete. Vidare kan vi konstatera 

att informanterna förhåller sig till den tekniska utvecklingen då den ställer krav på anpassning för såväl 

informanterna och företaget, som de digitala verktygen. Användningen av digitala verktyg är omfattande, 

situationsberoende och inte alltid något som kan kontrolleras. För att återfå kontroll måste syftet med det 

digitala verktyget tydliggöras (Angelöw, 2010; Blauner, 1964). 

 

Slutligen vill vi påminna om att de slutsatser som dragits från resultatet endast gäller för studiens åtta 

informanter, vars personliga erfarenheter av digitala verktyg inte kan agera som allmängiltiga förklaringar 

eller inställningar till digitala verktyg inom HR-arbetet. Det kan tänkas att individer som arbetat med nya 

digitala verktyg som chatbots och rekryteringsrobotar har andra inställningar till dem. Inställningen verkar 

således inte handla om verktyget i sig, snarare den kunskap man har om det digitala verktyget. 
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7.2 Slutsatser och praktiska implikationer för tillämpning eller vidare forskning 

De digitala verktyg informanterna idag använder i sitt arbete menar dem underlättar deras arbetsuppgifter. 

Det finns även ett önskemål om uppdateringar av de digitala verktygen, vilket indikerar att informanterna 

är positivt inställda till användningen av digitala verktyg. Trots den ambivalenta inställningen till dem, 

som grundas i de risker som förväntas medfölja, överväger fördelarna nackdelarna vilket resulterar i en 

positiv inställning och en syn på införandet av digitala verktyg som en möjlighet, snarare än ett hot. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informanterna i studien är generellt positiva till digitaliseringen 

och användningen av digitala verktyg i HR-arbetet. 

 

Att det efterfrågas utveckling på de befintliga digitala verktygen är intressant då de flesta informanter 

ställde sig tämligen kritiska till nya digitala verktyg, som till exempel rekryteringsrobotar. Samtidigt som 

informanterna är kritiska till nya digitala verktyg då de medför risker med säkerhet och sekretess, menar 

de att det vore en fördel att implementera digitala verktyg som kan ersätta vissa av de administrativa 

arbetsuppgifterna. Varför det finns ett visst motstånd till nya digitala verktyg fick vi tyvärr inga 

uttömmande svar på. Om det berodde på att våra frågor i intervjuguiden inte var tillräckligt uttömmande, 

om informanterna själva saknade tillräcklig kunskap om de nya digitala verktygen eller om den vanligt 

förekommande känslan om att främmande är skrämmande har haft en inverkan på inställningen till de 

digitala verktygen lämnas till kommande studier att undersöka. 

 

Studien har bidragit med ny kunskap om HR-anställdas generellt positiva inställning till digitalisering 

inom HR-arbetet och vår förhoppning är att resultatet inspirerar till vidare forskning om inställningar till 

digitalisering på hela arbetsmarknaden. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  

Bakgrund & arbetssituation 

1.  Kan du berätta lite om dig själv? 

a.     Ålder, utbildning, yrke/roll, år i tjänsten 

2.  Hur ser en arbetsdag ut för dig? 

a.     Hur började din dag? 

                                               i.  Hur tar du dig in på kontoret? 

b.     Vilka var dina huvudsakliga arbetsuppgifter under dagen? 

c.     Hade du några möten? 

                                               i.  Har du en kalender? 

1.     Ser du din kalender i telefonen som ett digitalt verktyg? 

                                             ii.  Hur bokar ni möten? 

                                           iii.  Tas det anteckningar under mötena? 

                                            iv.  Är det fysiska möten eller sker de över telefon/Skype? 

d.     Vad gjorde du under resten av dagen? 

                                               i.  Var äter du lunch? 

 

 Digitala verktyg 

3.  Om vi säger digitala verktyg, vad tänker du på då? 

4.  Använder du dig av digitala verktyg i ditt arbete? 

a.     Vilka? 

b.     Hur används dem? 

                                               i.  Hur arbetar ni med dem i gruppen? 

c.     Hur ofta använder du dem? 

d.     Finns det gånger du inte skulle använda dem? 

e.     Vad tycker du om dem? 

5.  Har du varit med när ett nytt digitalt verktyg implementeras på arbetsplatsen? 

a.     Hur kände du för det då? 

b.     Hur känner du för det nu? 

6.  Om du själv fick ta in något digitalt verktyg på arbetsplatsen, vad hade du tagit in då? 

a.     Vem är det som beslutar om inköp av nya digitala verktyg? 
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7.  Skulle du säga att rekryteringsrobotar (chatbots, digitala plattformar) är ett digitalt verktyg? 

a.     Vad vet du om dem? 

b.     Tror du att de fyller en viktig funktion på arbetsplatser? Bidrar de till effektiviteten på 

arbetsplatsen? 

c.     Skulle du i ditt arbete ha användning av dem? 

8.     I den här studien har det varit ofrånkomligt att inte beröra AI, vad vet du om det? Använder du 

det? 

  

Effektivitet & produktivitet 

Under hela temat; hänvisa till de digitala verktyg de själva sagt att de använder i sitt arbete. 

9.  Har ditt arbete och dina arbetsuppgifter förändrats på grund av de digitala verktygen? 

a.     Hur? 

10.  Ser du några fördelar med digitala verktyg? 

a.     Finns det några nackdelar? 

                                               i.  Varför är det en fördel/nackdel? 

11.  Upplever du att du blir effektivare i ditt arbete när du använder dig av digitala verktyg? 

  

Relation/attityder till digitala verktyg 

12.  Ponera att din arbetsplats planerar att köpa in en rekryteringsrobot (eller annat digitalt verktyg), 

hur hade du känt inför det? 

a.     Samma fråga om chatbots, digitala plattformar. 

13.  Påverkar de digitala verktygen din relation till dina medarbetare och chefer? 

a.     Har samarbetet inom gruppen påverkats? 

 

Avslutande frågor 

14.  Sammantaget; vad känner du för digitala verktyg? 

15.  Har du något du önskar tillägga? 

  

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor. Går det bra att återkomma till dig om det uppstår 

frågor/funderingar om materialet i efterhand? 
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9.2 Bilaga 2 – Kodningsschema 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tema Användandet av digitala verktyg Effektivitet

Subtema

Koder
Vardagligen 
Varje vecka
Utveckling
Utdaterade

Effektivisera
Spara tid

Snabbt
Enkelt

Allt i ett
Strukturerat

Värdeadderande arbete
Administrativt arbete

Tema De digitala verktygens baksida Attityder till digitala verktyg

Subtema Häng med eller bli lämnad kvar

Koder

Rädsla
Skrämmande

Intrång
Sekretess

Risk
Nackdelar

Kunskapslucka
Plan B

Förlita sig på
Hänga med

Går inte att stoppa
Anpassning

Inget val
Tidskrävande

Betydelsen av mänsklig kontakt

Okunskap
Syfte

Att inte veta
Nyfikenhet
Spännande
Intressant
Skeptisk
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9.3 Bilaga 3 – Informationsblad 
 

 

Förfrågan om att delta i en studie om digitalisering och digitala verktyg inom HR-arbetet 

Följande studie ämnar undersöka attityder till digitalisering och digitala verktyg inom Human 

Resources. Vissa benämner digitaliseringen som den fjärde industriella revolutionen och att den nya 

tekniken som uppstått till följd av denna bidrar till mer effektiva arbetsmetoder. De digitala verktygen 

har förändrat arbetssätten på många arbetsplatser. Inom detaljhandeln har de till exempel bidragit till att 

vissa delar av verksamheten inte längre är beroende av mänsklig arbetskraft. Större delen av den 

forskning som utförts inom ämnet handlar om hur effektiviteten på arbetsplatser påverkats av den 

digitala utvecklingen. Färre studier har dock gjorts om hur de personer som arbetar med de digitala 

verktygen förhåller sig till dem. Då vi själva studerar till personalvetare och förhoppningsvis i framtiden 

kommer att arbeta inom Human Resources vill vi ta till vara på tillfället och faktiskt undersöka vilka 

attityder som finns till digitalisering och hur de nya digitala arbetsmetoderna och verktygen bemöts av 

personer som arbetar inom HR. Vi behöver därför dig! 

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av personalvetarprogrammet med inriktning 

sociologi inom den samhällsvetenskapliga institutionen vid Södertörns Högskola i Stockholm. Den 

kommer att bygga på intervjuer som genomförs under november och december 2019. Intervjun kommer 

att beröra din uppfattning av digitala verktyg inom HR-arbetet och beräknas ta cirka 45–60 minuter. Den 

kommer att spelas in och sedan skrivas ut i textformat. Du kommer själv få bestämma plats för 

intervjun, det är dock viktigt för såväl din som inspelningskvaliténs skull att den sker i en ostörd miljö. 

Om önskas bistår vi en plats för intervjun. Studien riktar sig till dig som arbetar på en HR-avdelning och 

som någon gång kommit i kontakt med digitala verktyg.  

För att undersöka det aktuella ämnet kommer personuppgifter samlas in. Den information som du väljer 

att delge under intervjun kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den. 

Informationen kommer att behandlas på ett säkert sätt av oss samt studiens handledare. Uppgifter som 

kan knytas till dig kommer i studien fingeras i syfte att minska risken att din identitet avslöjas. Studiens 

resultat kommer sedan presenteras för individer som har en aktiv roll i bedömningen av uppsatsen. När 
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uppsatsen är godkänt kommer den att finnas tillgängligt i en databas vid Södertörns Högskola. 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras efter att examensarbetet är godkänt. 

Ditt deltagande i studien kan bidra till ny kunskap och en förståelse för hur digitala verktyg inom HR-

arbetet bemöts. Om du vill delta i och vara en del av vår C-uppsats ber vi dig besvara detta mail. Vidare 

behöver vi, med hänsyn till GDPR, ditt skriftliga samtycke. En samtyckesblankett kommer därför delas 

ut i anslutning till intervjun. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan eller avstå från att besvara en fråga utan någon närmare motivering. 

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Kontaktuppgifter 

Mikael Svensson   Emma Heldring  Ida Vestlin 

Lärare vid sociologiska institutionen  Student  Student 

Mikael.svensson@sh.se   Emma01.heldring@student.sh.se Ida01.vestlin@student.sh.se   

___________________________________________________________________________________ 

Behandling av personuppgifter 

GDPR 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du har rätten att när som helst återkalla ditt samtycke, dock 

påverkar detta inte den information som behandlats innan återkallandet. 

  

Du har rätten att ta del av de uppgifter om dig som behandlas under studiens gång. Vid eventuella fel 

eller invändande mot behandlingen av uppgifterna har du dessutom rätten att få dessa korrigerade, 

begränsade eller raderade. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU. 

  

Studien är en del av Personalvetarutbildningen vid Södertörns högskola vilka är juridiskt ansvarig för 

studenternas behandling av personuppgifter. Du kan kontakta Södertörns högskola via registrator@sh.se 

eller 08-608 40 00. 

  

Vid frågor eller klagomål lämnas dessa till Södertörns högskolas dataskyddsombud som nås via 

dataskydd@sh.se alternativt direkt till Datainspektionen; datainspektionen@datainspektionen.se eller 

telefon 08-657 61 00. 

mailto:Mikael.svensson@sh.se
mailto:Emma01.heldring@student.sh.se
mailto:Ida01.vestlin@student.sh.se
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9.4 Bilaga 4 – Samtyckesblankett 
 

 

 

Samtyckesblankett 
Samtycke till att delta i studien: Digitala verktyg inom HR-arbetet 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka attityder som finns till digitalisering och hur nya digitala arbetsmetoder 

och verktyg bemöts inom HR-arbetet. Studien ämnar fånga såväl generella inställningar till de digitala verktygen 

som personliga reflektioner och känslor till desamma. 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten om att mitt deltagande är 

helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl. Min underskrift nedan 

betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Södertörns högskola behandlar mina personuppgifter i 

enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

Underskrift  

................................................................................................ 

 

Namnförtydligande, ort och datum 

................................................................................................ 

 

 

Kontaktuppgifter 

Mikael Svensson   Emma Heldring  Ida Vestlin 

Lärare vid Samhällsvetenskapliga institutionen Student  Student 

Mikael.svensson@sh.se  Emma01.heldring@student.sh.se Ida01.vestlin@student.sh.se 

mailto:Mikael.svensson@sh.se
mailto:Emma01.heldring@student.sh.se
mailto:Ida01.vestlin@student.sh.se
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