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Förord 
Efter tre år på personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet har vi skapat oss en god 

kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut inom vårt kommande yrkesområde. Detta genom 

programmets koppling med arbetslivet, praktikperioden föregående höst och nu genom 

författandet av denna kandidatuppsats. Vi önskar därför att tacka Universitet och 

programmet för alla fantastiska människor vi mött, kunskaper vi lärt oss och erfarenheter 

vi erhållit. Vi vill även passa på att tacka de informanter som tagit sig tiden att medverka i 

studien och därmed gjort det möjligt för oss att studera vårt valda område.  

 

Slutligen vill vi rikta enorm uppskattning till Daniel Larsson, vår handledare, som har 

hyllat och sågat oss från början till slut. 

 

Trevlig sommar! 

Björn Andersson och Joacim Westin, 22 maj 2018.	  	   	  
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Studiens syfte var att undersöka vilken kompetens HR-anställda innehar kopplat till digital 

HR, vilka kunskaper de efterfrågar för att möta digitalisering och hur 

Personalvetarprogram matchar arbetsmarknaden. 

 

Metoden hade en kvalitativ ansats och empirin inhämtades genom semistrukturerade 

intervjuer. I studien deltog fem informanter, tre från offentlig sektor och två från privat 

sektor. Informanterna valdes ut genom ett målinriktat urval. Resultatet analyserades med 

hjälp av tematiseringen kopplat mot studiens tidigare forskning. 

 

Resultatet förmedlar en intressant utveckling som är både positiv och utmanande. HR 

anställda har idag överlag för låg kunskap för att möta digitaliseringens utveckling. 

Förändringen innebär fler digitala HR-verktyg, mer specialiserade roller och ökade 

kunskapskrav. Det leder till en utmaning som vi genomgående kommer tillbaka till. Hur 

organisationer på arbetsmarknaden ska kompetensförsörja sina HR-avdelningar. Det 

insamlade materialet visar att generisk kunskap om digital HR och dess system blir 

avgörande och att utbildningssystemet måste utvecklas i högre takt än vad det gör idag.  

 

Nyckelord: Digital HR, matchningen, IKT, HRIS, e-HRM, digitalisering, 

utbildningssystemet, HR-system samt masterdata.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Teknologins utveckling är den enskilt viktigaste faktorn bakom den förändring vårt 

samhälle går igenom (Svenskt Näringsliv, 2016 och Brynjolfsson & Mcafee, 2015). Den 

industriella revolutionen i slutet på 1700-talet var startskottet för urbaniseringen och första 

gången maskiner i stor grad kunde utföra arbetsuppgifter som tidigare utförts av 

människor (Brynjolfsson & Mcafee, 2015). James Watts introduktion av ångmaskinen 

banade sedan väg för mänsklighetens första maskinålder, den tid som förändrande 

mänsklighetens villkor genom att övervinna muskelkraftens begränsningar (ibid.). Idag 

befinner vi oss i den andra maskinåldern där datorer och andra digitala innovationer har 

samma inverkan på vår mentala kraft som ångmaskinen och dess efterföljare hade på 

muskelkraften (Brynjolfsson & Mcaffe, 2015 och Schön, 2012). Författarna (2015) menar 

att vi inte vet exakt hur denna omställning kommer att se ut, vilket understryker behovet 

av att undersöka hur företag idag organiserar sig och i sin tur var utvecklingen inom HR 

troligen är på väg.  

 

Digitaliseringen kommer medföra en del utmaningar (Brynjolfsson & Mcaffe, 2015). Den 

snabba utvecklingen förväntas leda till att viss arbetskraft minskar och att en del 

arbetstagare kommer halkar efter då företag efterfrågar mer specialiserade kompetenser 

(ibid.). Samtidigt kommer monotona arbetsuppgifter ersättas av datorer, robotar och 

digitala lösningar som tillägnar sig samma färdigheter. Brynjolfsson & Mcaffe (2015) drar 

slutsatsen att utsikterna aldrig varit ljusare för arbetare med specialistkompetenser eller 

matchad utbildning mot arbetsmarknaden, de som helt enkelt kan använda tekniken och 

utvinna dess värde. 

 

Den digitala utvecklingen ställer ökade krav på utbildningssystemet för att lyckas möta 

arbetsmarknaden och dess förändringar med nya kompetenskrav (Svenskt Näringsliv, 

2014). Redan under 1970-talet gjordes investeringar inom svenska skolan på datorer för 

att möta arbetslivet. Trots det halkade man efter när informationstekniken under 1980- och 

1990-talet utbredde sig i samhället (Hylén, 2010). Användandet av datorer på 

arbetsmarknaden och i hushållen var helt enkelt bredare än inom skolväsendet, den 

digitala utvecklingen har därefter lett till ett glapp som idag skapat problematik i 

matchningen mellan utbildning och arbetslivet (SOU, 2006:42R). Statens Offentliga 
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Utredningar (2006:42R) har riktat kritik mot högskolors avsaknad av informations- och 

kommunikationsteknologi samt menar att tekniska förändringar bör avspeglas bättre i 

utbildningar.  

 

I den digitala utvecklingen som sker på arbetsmarknaden finner vi även HR. Nya system 

förändrar och påverkar verksamhetsstyrningen (Svenskt Näringsliv, 2016). Mänskliga 

resurser går mot en mer digital hantering vilket i takt med teknikens utveckling lett till att 

digital HR fått ett allt större utrymme i organisationerna (Findikli & Bayarcelik, 2015). 

Författarna (2015) syftar då på metoder som används för att uppnå organisationens 

strategi, policy och praxis, med stöd av webbaserad teknik. Henrik Ladström (personlig 

kommunikation, 16 mars 2018), digital HR-konsult, menar att HR-avdelningar redan 

arbetar nästan uteslutande med helt digitala system. Med andra ord påverkar redan 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) det sociala spelrummet, 

beteendeförändringar hos de anställda och ledningsarbete i förändring (Svenskt näringsliv, 

2014). Hur kompetensförsörjer organisationer på arbetsmarknaden sina anställda genom 

den ovan nämnda digitaliseringen? Vilka kunskaper förväntar organisationerna att 

utbildningssystemet står för och vad kommer HR:s roll som ansvariga och ledande för sin 

personal vara?  

 

Ämnet är idag högst aktuellt att studera, Moderaterna tillsammans med Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Liberalerna går till val 2018 med att införa en tvåårig yrkesskola 

på gymnasienivå (DN, 2018, 10 april). Syftet med skolreformen är att fånga upp de elever 

som inte slutar grundskolan och föra kommande arbetstagare närmare arbetslivet (ibid.). 

Ett förslag som åtminstone bekräftar den matchningsproblematik arbetsmarknaden möter 

vid rekrytering av ny personal. Samtidigt finns det mängder av internationella studier som 

visar att digitaliseringen av HR-avdelningar leder till effektivare arbetssätt vilket i sin tur 

möjliggör en mer strategisk och värdeskapande roll på arbetsmarknaden. Saknaden av 

svenska studier är både häpnadsväckande och skrämmande med tanke på hur digitalt 

utvecklat vårt land är på andra områden.    
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2 Syfte & frågeställningar 

2.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka den kunskap arbetsmarknadens HR-anställda har inom 

digital HR, vilken kompetens de efterfrågar samt hur organisationer möter de förändrade 

kompetenskraven. Detta genom att studera yrkesverksammas upplevelser av 

digitaliseringen och deras syn på relationen mellan arbetsmarknaden och 

personalvetarprogrammen.  

 

2.2 Frågeställning 
• Hur upplever HR-anställda sin kompetens genom digitaliseringen av HR? 

• Hur hanterar HR digitaliseringen och det förändrade kompetenskravet? 

• Vad anser HR om Personalvetarutbildningens matchning mot arbetsmarknadens 

behov? 

 

2.3 Begreppsdefinition 
IKT - Nationalencyklopedin definierar IKT enligt följande, “IT, informationsteknik, 

(engelska information technology), samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som 

skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation [...] Även beteckningen 

ICT (engelska information and communication technology) används då man särskilt vill 

betona telekommunikationens roll. (Nationalencyklopedin)”. 

Begreppet kommer genom vår uppsats innebära all form av digital förmedling av 

information- och kommunikationsteknik.  

 

Digital-HR - Tidigare forskning står för flertalet definitioner av digital HR menar 

Bondarouk, Parry och Furtmueller (2017). Av den anledningen kommer vi välja att 

definiera begreppet genom det mest återkommande, att digital HR är något som ska hjälpa 

en organisation att uppnå strategier, policys och praxis genom webbaserade kanaler 

(Gupta & Saxena, 2012, Ruel et al., 2004 och Bondarouk & Ruel, 2009).  

 

HRIS - Human Resourses Information System definieras som ett integrerat system som 

används för att samla, lagra och analysera information om organisationens mänskliga 

resurser. Systemet består av databaser, tillämpningar, hårdvara och programvara. Allt för 

att effektivisera HRs arbete och använda digitaliseringens kraft (Hendrickson, 2003).  
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Matchning - Nationalencyklopedin definierar matchningen på följande sätt, “term inom 

samhällsvetenskapen. Matchning av grupper innebär att experiment- och kontrollgrupper 

konstrueras så att de har samma eller likartad fördelning med avseende på en eller flera 

bakgrundsvariabler.” (Nationalencyklopedin, 2018). I uppsatsens kontext, 

utbildningssystem och arbetsmarknad, menar vi arbetsgivarnas kravprofiler som ska vara 

“samma eller likartad” sett till den kompetens utbildningsväsendet erbjuder.   

 

Masterdata – Definieras som samlad basdata av affärstransaktioner, personaluppgifter, 

applikationer, rapporter och beslut (IBM, 2012). Det är värdefull kärninformation som 

supportar hela organisationen och underlättar i synnerhet personalarbetet och 

affärsprocesserna (ibid).  I praktiken innebär masterdata för HR att inmatad information i 

ett program, exempelvis namn och tjänst, förflyttas automatiskt sorterat till ett annat osv. 

Sorterad data möjliggör i sin tur utdrag av rapporter i realtid.  
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3 Problembakgrund 

3.1 Framtidens arbetsmarknad och digital kompetens 
Stiftelsen för strategisk forskning (2014) menar att hälften av våra jobb idag kommer 

automatiseras inom 20 år. Brynjolfsson & Mcafee (2015) drar slutsatsen att de som saknar 

specialistkompetens eller rätt utbildning kommer få det tufft på arbetsmarknaden när 

organisationer tvingas till att utveckla nya strategier och arbetssätt som en effekt av 

teknikens utveckling (Nivlouei, 2014). Statens offentliga utredningar (2016:85) styrker 

detta då de menar att många yrken kommer att försvinna eller förändras i grunden och att 

helt nya yrken kommer skapas. Utvecklingen är så pass bred att det rör sig om allt från 

anställningsavtal till inkomstkällor för arbetstagarna (ibid.). På organisationsnivå handlar 

det om att vinna marknadsandelar gentemot konkurrerande företag genom automatisering 

och digital effektivisering (Nivlouei, 2014). Statens offentliga utredningar förmedlar 

slutsatsen att utbildning och kunskap kommer vara en avgörande faktor för 

organisationers fortlevnad (2016).  

  

“Tillgång till rätt kompetens är helt avgörande för möjligheterna att utveckla och skapa 

framgångsrika företag och nya jobb och för individens möjligheter till trygghet på 

arbetsmarknaden” (SOU, 2016:85). 

  

Denna slutsats har även skolverket kommit fram, i den senaste läroplanen lades det till ett 

stycke om digitaliseringen, att skolan ska ge eleverna en förståelse för digital kompetens 

(Skolverket, 2018). Eleverna ska lära sig använda digital teknik, utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt samt ha en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individ och 

samhälle (ibid.). Svenskt Näringsliv (2016) menar att en ny kunskapsrevolution har inletts 

med digitalisering, globalisering och utveckling av informations- och 

kommunikationsteknik. Utvecklingen påverkar vilka kompetenser som efterfrågas och 

denna ständiga process resulterar i ett kunskapsglapp mellan utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden. Digitaliseringens kraft är så stark att drygt vart fjärde företag menar att 

kompetenskraven på arbetstagare har förändrats i hög grad de senaste åren (Svenskt 

Näringsliv 2016). De nya kraven leder till en stor utmaning i hur företagen ska 

kompetensförsörja sin verksamhet. Här utgör Sveriges lärosäten en avgörande roll som 

den främsta leverantören av kompetens till näringslivet (Svenskt Näringsliv, 2016). Vi är 

fortsatt ett av länderna inom OECD (2016) där flest utbildar sig genom vårt offentliga 

utbildningssystem. 
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Problematiken vi vill lyfta är att OECD:s årliga undersökning av skolresultat, “Adult 

skills”, visar att svenskars kunskap sjunker i förhållande till andra länder de senaste åren, 

med andra ord är utvecklingen i förhållande till andra länder negativ (OECD 2016). I 

samma linje menar Karlson & Skånberg (2012) att arbetsmarknaden i större utsträckning 

kräver vidareutbildning efter grundskolan för att matcha deras kravprofiler vilket 

sammantaget visar på ett kunskapsglapp mellan utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden. Vi menar att matchningen studien avser att undersöka verkar inom det 

generella problemet. Författarna (2012) och OECD:s rapport (2016) syftar inte bara på 

vidareutbildning inom det offentliga utbildningssystemet utan också till arbetsrelaterad 

kompetensutveckling, där svenska företag erbjuder utbildning till sina anställda i högre 

utsträckning än andra OECD länder. Arbetsmarknadens förändringsbenägenhet leder 

därmed en utveckling som Svenskt Näringsliv (2016) menar att utbildningssystemet inte 

möter vilket i sin tur kräver att organisationerna kompetensförsörjer sin egen personal i 

stor utsträckning.  

 

Utbildningssystemet behöver nyttja digitaliseringen möjligheter, effektivisera skolgången 

samt individanpassa utbildningar i form av tillgänglighet och lärande för den studerande 

(Svenskt Näringsliv, 2016). De menar att utbildningssystemet behöver reformeras, att 

strukturen förändras genom effektivisering och ett större fokus på omvärlden för att närma 

sig arbetsmarknadens föränderliga kompetenskrav digitaliseringen medför (ibid.). 

  

3.2 HR och digitalisering 
Från mitten av 1990-talet har HR genomgått en utveckling från att arbeta reaktivt och 

administrativt till mer proaktivt och värdeskapande (Findikli & Bayarcelik, 2015). 

Lengnick-Hall & Moritz (2003) menar att det är genom HR-arbetet som verksamheten 

skapar de långsiktiga konkurrensfördelarna. Digitaliseringen har under framförallt 2000-

talet ökat uppmärksamheten kring human resources information system (HRIS), ett 

begrepp som går att likna med svenskans IKT (Findikli & Bayarcelik, 2015). Med 

begreppet avses ett fokus på att samla in och skapa en hållbar digital lösning för att 

hantera organisationers mänskliga resurser (Flynn, 2015).  
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Lengnick-Hall och Moritz (2003) menar att HRIS var startskottet på vad vi idag benämner 

digital HR. Digitala HR-databaser skapades där information var tillgänglig för hela 

verksamheten, exempelvis genom vad vi idag känner igen som ett intranät (Lengnick-Hall 

& Moritz, 2003). Vidare har det lett till en decentralisering där information och kunskap 

förmedlas digitalt vilket möjliggjort att anställda, i synnerhet chefer, kan ta beslut och 

agera utan direkt kontakt med HR (ibid.). Lengnick-Hall och Moritz (2003) menar att 

användandet av digital HR minskar HR-avdelningens administrativa personalarbete. 

Utvecklingen möjliggör en mer strategisk roll vilket bidrar till att effektivisera 

organisationen genom exempelvis kompetensförsörjningsinsatser som skapar 

intellektuellt- och socialt kapital (ibid.). HR har därmed blivit en mer värdeskapande 

resurs där funktionen blir en av de viktigaste faktorerna för att organisationerna ska nå 

uppsatta mål (Som, 2008). 

  

Findikli & Bayarcelik menar att digitaliseringen har påverkat medarbetarnas attityd och 

deras sammanhållning samt att en skiftning i relationen mellan arbetsgivare/anställd har 

skett. Den förändrade relationen decentraliserar beslutsfattandet vilket leder till att 

organisationer snabbare kan anpassa sig till omvärlden och dess framsteg inom teknologin 

(Findikli & Bayarcelik, 2015). Utvecklingen förändrar hur HR måste arbeta med 

strategier, policys, medarbetarsamtal, rekrytering och alla andra områden som berör 

arbetet (ibid.). Utöver själva arbetsuppgifterna som blir mer digitala behöver även alla 

mjukvaror (HR-system) HR arbetar med utvecklas (ibid.). Vilket innebär att 

organisationer behöver investera i tid, pengar och kunskap för att digitalisera deras HR-

avdelning (ibid.). Systemen väntas bidrar till ökad effektivitet, underlättad 

datainsamlingen och en ökning av den analytiska förmågan företagen har, tillsammans 

möjliggör det hela en mer strategisk HR-funktion (ibid.). 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Teoretisk översikt  
För att ge en bredare bakgrund presenterar kapitlet den teoretiska referensram studien 

utgår ifrån. Inledningsvis redovisar vi hur arbetsmarknaden i stort har påverkats av 

digitaliseringen för att sedan smalna av genomgången mot studiens syfte, digital HR samt 

matchningen mellan arbetsmarknad och utbildningssystemet.  

 

Resursfördelningen i en organisation grundar sig i hur ledningen önskar att styra 

verksamheten för att på ett effektivt sätt nå utsatta mål (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 

2006). Det är här digitala system kommer in i bilden, olika integrerade system ska ge 

organisationer en bättre överblick av verksamheten (Gefen, 2004). Ett sådant system kan 

vara ett affärssystem som skapar en databas över verksamhetens olika delar och 

därigenom kan organisationens effektivitet kontrolleras (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 

2006). Trots de framsteg affärssystemen genererat krävs det mer för att uppnå 

konkurrensfördelar på dagens globalt föränderliga marknad (Francis et al., 2014). För att 

kunna utvinna de möjligheter affärssystemen skapar visar forskning att HR kan 

implementera delar i deras HR-system för att utveckla företagets humankapital och på så 

sätt komplettera fördelarna med affärsbaserade system (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 

2006). Abdinnour-Helml och Lengnick-Hall (2003) menar att affärssystem kan fungera 

som en HR-plattform och att den inkommande informationen från organisationens olika 

avdelningar kan skapa en gemensam databas. Sotiropoulos (2014) driver det vidare, att 

utvecklingen av HR-system som liknar affärssystem kan skapa en gemensam 

arbetsmodell. Då kan digital HR samlas under samma verksamhetssystem och skapa en 

självservicefunktion där medarbetarna kan komma åt de olika aktiviteter organisationen 

erbjuder (Lawler & Mohrman, 2003). Resultatet skulle då möta digital HR:s 

utgångspunkt, att underlätta organisationernas arbete med strategi, policy och praxis 

(Findikli & Bayarcelik, 2015 och Bissola & Imperatori, 2014). 

 

Detta går även i linje med att medarbetarna ofta beskrivs som verksamhetens viktigaste 

resurs (Bruzelius & Skärvad, 2012). Bejerot och Härenstam (2011) menar i relation till det 

att organisationer kan påverka de sociala relationer som formar sig på arbetsplatsen genom 

IKT och hur pass användarvänlig tekniken är. 
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4.2 Digital HR  
Digital HR syftar till att skapa värde inom organisationer för både anställda och ledning 

genom olika informations och kommunikationstekniker (IKT) (Bondarouk & Ruel, 2009). 

För att organisationer ska kunna dra maximal nytta av digital HR:s potential är man 

beroende av en användaracceptans bland de anställda och att kunskap ges i de system som 

ska användas (Lengnick-Hall & Moritz, 2003 och Panayotopoulou et al., 2007). 

Utbildning med olika nivåer av IT-kunskap kopplat till arbetet är grunden för utvecklingen 

av digital HR (ibid.). Författarna (2003 & 2007) menar att det ökar acceptansen, 

effektiviteten vid implementering och att slutprodukten blir så bra som möjligt. 

Sammantaget menar Lengnick-Hall & Moritz (2003) att det bygger en organisationskultur 

med en vilja att acceptera ny teknik.  

 

4.3 Digital HR:s olika delar 
Som nämnt tidigare har digital HR utvecklats för att skapa en värdefull informationsbas 

över de mänskliga resurserna i en organisation (Gupta & Saxena, 2012). Den här resan har 

resulterat i att begreppet digital HR blivit betydligt bredare men tidigare forskning är 

förhållandevis överens att det kan förklaras med hjälp av modellen som presenteras nedan 

(Findikli & Bayarcelik, 2015, Panayotopoulou et al., 2007 och Gupta & Saxena, 2012). 

Bristen på svensk forskning gör att vi presenterar modellen genom de engelska begrepp 

som främst används för att ge en bild av vilka system vi syftar på genom uppsatsen. 

Sammantaget förmedlar vardera begrepp olika system som används inom HR, 

tillsammans kan dessa sedan skapa ett övergripande HR-system med integrerade 

funktioner som möjliggör automatisk dataförflyttning sinsemellan. 

 

E-communication (digital kommunikation) 

Gupta & Saxena (2012) menar att den vanligaste formen av kommunikation på 

arbetsplatser idag är genom e-mail. Utöver det innefattar begreppet intranät, 

snabbmeddelanden och olika e-forum där information och kunskap förmedlas inom 

organisationen (ibid.) 
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E-learning (digitalt lärande) 

Handlar om utbildning, utveckling och karriärsplanering (Navimipour & Zareie, 2015). 

Författarna (2015) menar att det även innefattar lärande på internet. Fördelarna är många, 

billigare kompetensförsörjning, effektivare utbildning, mer tillgängligt samt att varje 

person kan göra utbildningen när det passar tidsmässigt (ibid.).  

 

E-recruitment (digital rekrytering) 

Idag använder de flesta företag digitala kanaler genom sin rekrytering, i synnerhet vid 

annonsering (Brahmana & Brahmana, 2013). Exempel därutöver menar författarna (2013) 

är jobbportaler och personlighetstester.  

 

Planning e-HR (digital personalplanering) 

Syftar till skapandet av databaser med personaluppgifter i form av avtal, 

arbetsförutsättningar och personlig data (Panayotopoulou et al., 2007). Begreppet syftar 

fortsatt att prediktioner av den samlade data möjliggör decentraliserade beslut och 

strategier (Gupta & Saxena, 2012, Lengnick-Hall & Moritz, 2003 och Nivlouei, 2014).  

 

Rewarding e-HR (digitala belöningssystem) 

Panayotopoulou (2007) menar att begreppet innefattar utvärdering, ersättning och 

förmåner. Genom självservice för de anställda får chefer ett hjälpverktyg vid lönerevision 

och utvärdering då systemet kan innefatta målsättning, prestation och ansvarsuppgifter 

(Lawler & Mohrman, 2003).  

 

Protecting e-HR (digitala system för säkerhetsfrågor) 

HR system där information om juridiska frågor och säkerhetsverktyg kan förmedlas 

mellan chefer och anställda (Findikli & Bayarcelik, 2015). Författarna (2015) menar även 

att beskyddande HR handlar om frågor som behandlar relationer i organisationen som kan 

behöva lösas.   

 

Performance management (prestationsutvärdering) 

Det innefattar system som samlar kunskap, färdigheter och kompetens (Tomic, Tadic & 

Sedlak, 2016). En del prestationsutvärdering handlar också om framtida framgång, där 

mål- och medarbetarsamtal innefattas (ibid.). Systemen syftar till att öka kunskapen och 

anställdas individuella prestationer genom olika mätverktyg (ibid.). 
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4.4 HR och dess digitala kompetens 
Consultatums årliga rapport “Svenska HR-trender” visar att kunskapen på HR-avdelningar 

i svenska organisationer än så länge är låg kring de digitala system som används. Det 

handlar om allt från varför digitala lösningar ska implementeras till hur de sedan ska 

genomföras (Consultatum, 2016). Rapporten visar ett signifikant resultat på att HR-

representanter inom offentlig och privat sektor upplever otillräcklig kompetens för att 

hantera förändringsresan digitaliseringen innebär (ibid.). De flesta HR-avdelningarna 

saknar även en strategisk plan för hur man ska hantera frågan (ibid.). Ett samband kan 

även utläsas mellan Svenskt Näringslivs rapport (2014), Digitaliseringskommissionens 

studie (2016) och Consultatums rapport (2016). Att digitaliseringen är den enskilt största 

förändringsfaktorn i samhället, gapet kunskapsmässigt mellan nuläge och önskat läge är 

därmed större inom digitaliseringen än andra områden HR arbetar med.   

 

4.5 Matchningen 
Det glapp Consultatums rapport (2016) förmedlar leder till matchningsfrågan, hur pass 

effektivt arbetsmarknaden kan para ihop arbetssökande (Karlson & Skånberg, 2012). 

Enligt författarna (2012) innehar begreppet två delar. Hur väl individen möter 

kompetenser, färdigheter och förmågor som efterfrågas på arbetsmarknaden samt hur en ej 

fungerande matchning leder till ökad arbetslöshet (ibid.). Karlson & Skånberg (2012) 

menar att Sveriges matchningseffektivitet har minskat de senaste årtiondena, vilket 

innebär att arbetslösheten har ökat mer än nödvändigt. En utav anledningarna är 

arbetskraftens utbildningsnivå och att kvalifikationskraven på olika yrken inte stämmer 

överens i nog hög grad (ibid.). Här pekar mycket på problematiken med överutbildning 

och att okvalificerade jobb utförs av individer med högre utbildning än vad som 

efterfrågas (ibid.). Karlson & Skånberg (2012) menar att flera utbildningar är irrelevanta 

för arbetsmarknaden vilket ytterligare bidrar till en försämrad matchning.  

 

Arbetsförmedlingen bekräftar denna utveckling i deras arbetsmarknadsrapport 2017. “Allt 

färre av de arbetssökande har dock den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar vilket 

inneburit att Arbetsförmedlingens uppdrag, att effektivt sammanföra arbetssökande med 

arbetsgivare, blivit mer komplext” (Arbetsförmedlingen, 2017, s 2).  
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Pesonalvetarutbildningen och dess profession, likt matchningen på hela marknaden och 

resonemanget ovan, upplever liknande glapp (Berglund & Fejes 2009). 

Utbildningssystemets högre utbildningar möter inte arbetsmarknaden och förklarar det 

med två större problemområden, systemets ovilja att anpassa sig samt synen på kunskap 

(Berglund & Fejes, 2009). I akademin baseras kunskap på processorienterat lärande med 

vetenskapliga kriterier medan arbetsmarknaden styrs av logik och praktisk tillämpning 

(ibid.). Denna diskrepans är grunden till varför utbildningssystemet har det svårt att närma 

sig arbetsmarknaden. Strukturen utgår från att kunskap oproblematiskt kan överföras 

mellan olika kontexter, vilket kan ifrågasättas (Guile & Griffiths 2001). Kunskapslogiken 

i akademin är med andra ord en annan än den inom arbetslivet, under utbildningen 

premieras ämnesspecifik teoretisk grundkunskap istället för generisk kunskap som 

praktiskt kan appliceras i det kommande arbetet (Berglund & Fejes, 2009). Akademin har 

i sin tur svårt att påvisa överföringen mellan de olika kunskapsformerna. Författarna 

(2009) problematiserar sedan arbetsmarknadens svåröverskådliga, osäkra, oförutsägbara 

och snabbt föränderliga miljö i förhållande till Universitetsvärldens relativt fasta, 

förutsägbara och tillrättalagda ramar. 

 

Förhållandet har idag blivit än mer komplext på grund av den teknologiska utvecklingen 

och dess arbetsfördelning (Berglund & Fejes, 2009). De verksamma praktiserar på en 

arbetsmarknad där det blivit omöjligt att ha överblick på hela verksamhetsfältet (ibid.). 

Detta har lett till en ökad specialisering och differentiering vilket inte syns inom 

utbildningssystemet. Författarna (2009) menar sammantaget, om utbildningsväsendet ska 

ses ur ett produktionsperspektiv, att utbildningar bör fokusera på kompetens som kan 

hantera dessa nya och ständiga förändringskrav. Det handlar om generisk kunskap i form 

av flexibilitet, anpassningsbarhet, förmågan att lära sig, se helheter, identifiera problem 

samt lösa dessa snarare än ämnesspecifika kunskaper (Burnet & Smith, 2000). Ett upplägg 

författarna (2000) menar möjliggör livslångt lärande och utveckling.  
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5 Metod  

5.1 Val av metod 
För att skapa ett datamaterial som möter studiens syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt 

med semistrukturerade intervjuer och tematisering vid analysen av datamaterialet. Bryman 

och Bell (2013) menar att kvalitativ metod har en induktiv ansats om teorin ska genereras 

ur det empiriska material studien inhämtar. Vi har valt det förfaringssättet för att förstå hur 

högt anställda på HR-avdelningar upplever deras kunskap om digitaliseringen och dess 

utveckling utan förutfattade meningar. Bryman (2011) menar att kvalitativa 

undersökningar kan visa individens uppfattning av sitt sociala sammanhang och hur det 

skapas av individen på ett djupare plan. Eftersom vårt intresse ligger i hur 

arbetsmarknadens HR-avdelningar möter digitaliseringen och deras syn på 

kompetensförsörjning menar vi att en kvalitativ intervjuundersökning med induktiv ansats 

kan besvara detta på ett bra sätt. Datamaterialet presenteras ur informanternas perspektiv 

likt ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

5.2 Kvalitativa intervjuer 
För att ta reda på informanternas egna uppfattningar ville vi ha flexibla intervjuer med 

tillräcklig struktur för att kunna leda samtalet i en viss riktning utan att ta bort utrymmet 

för eget perspektiv och tyckande (Bryman, 2011). Den strukturella grunden i intervjuerna 

skapade vi genom en intervjumanual med teman, övergripande frågor och möjliga 

följdfrågor. Det upplägget gav oss möjlighet att ställa följdfrågor på ämnet som inte fanns 

med i intervjumanualen men för oss var intressant kopplat till studiens syfte (Bryman, 

2011). Genom skapandet av intervjumanualen valde vi att läsa tidigare studier på området, 

analysera deras val av frågor och struktur, för att sedan koppla det mot vår studies syfte. 

Vår första intervju syftade därefter på att testa upplägget, likt en pilotstudie. Bryman 

(2011) menar att det alltid är önskvärt att göra en pilotstudie, främst för att säkerställa att 

forskningsupplägget mäter det studien avser att undersöka. Vi ansåg efter genomförandet 

av intervjun att vårt upplägg och struktur mötte studiens syfte vilket resulterade i att det 

insamlade materialet har tagits med i resultatet och att inga korrigeringar av 

intervjumanualen skedde inför de fortsatta intervjuerna.  

 

 



14	  
	  

5.3 Målinriktat urval 
Urvalet består av fem HR-anställda från olika organisationer. Då vår frågeställning ställer 

vissa krav på informanterna i fråga är detta något vi har haft i åtanke vid urvalet. Det krävs 

att organisationernas HR-avdelningar är representerade utav fler än en person och att de är 

etablerade i sin helhet för att ha möjligheten att diskutera digitaliseringens resa inom HR. 

Ytterligare ett krav är att personen som intervjuas har en position med koppling till digital 

HR, detta för att säkerställa att personen är införstådd i ämnet. Dessa krav leder oss in på 

ett målinriktat urval (Bryman, 2011).  

 

Vi sökte därefter upp företag, oberoende geografiskt läge, med över 2000 anställda för att 

säkerställa studiens krav och hitta högt uppsatta HR-anställda. Dessa kontaktades sedan 

via mail (se bilaga 1) och i flertalet fall uppföljande samtal med information innan 

intervjun bokades in. Vi har genom sökandet av informanter aktivt valt ut organisationer 

som kan representera både privat och offentlig sektor för att spegla arbetsmarknaden. Det 

slutliga urvalet möter våra krav och har generellt sett lång erfarenhet inom HR samt nära 

relation till ledningen inom organisationen. Vi är väl medvetna om nackdelen med ett 

riktat urval, men med tanke på studiens syfte och vår kvalitativa ansats är det insamlade 

materialet inte menat att vara generaliserbart utan att det sker i en teoretisk form (Bryman, 

2011). 

 

5.4 Utformning av intervjumanual 
Användandet av semistrukturerade intervjuer innebär en viss risk för att sväva ifrån ämnet 

(Hartman, 2004). Författaren (2004) menar att det då är fördelaktigt att skapa en 

intervjumanual som hjälper forskaren att styra samtalet. Intervjumanual syftar till att hålla 

intervjuaren på rätt väg och att relevanta frågor tas upp kopplade mot syfte och 

frågeställning (Bryman, 2011). Användandet av en intervjumanual betyder att vi 

säkerställer att informanterna får en rättvis chans att svara på samma frågor (ibid.). Enligt 

Hartman (2004) ska en intervjumanual innehålla olika teman som följer en särskild 

ordning för att skapa ett välkomnande klimat för informanten. Vi har delat upp 

intervjumanual i tre områden med utgångspunkt i studiens centrala teman: Hur HR-

anställda upplever sin kompetens kopplat till digital HR, vilken kunskap efterfrågar HR-

avdelningar för att möta framtidens utveckling och slutligen hur ser HR-anställda på 

matchningen mellan personalvetarutbildningen och arbetsmarknaden. Intervjumanual kan 

läsas i sin helhet i bilaga 2. 
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Intervjumanualen är utformad så att informanterna successivt leds in till djupare och mer 

komplexa områden. Kvale och Brinkmann (2014) förmedlar viktiga aspekter att ha i 

åtanke, att börja med inledande frågor för att sätta informanten i ett sammanhang, därefter 

uppföljningsfrågor och i sin tur direkta frågor. Författarna (2014) menar att de frågor man 

ställer ska vara korta, öppna och icke-ledande. Våra frågor ställdes därför med 

uppbyggnaden vilka, vad och hur istället för varför. De menar att varför-frågor kan bli 

missvisande då informanten kan sakna ett korrekt svar utan istället gissar sig till en 

respons (ibid). Ett fördelaktigt upplägg på intervjumanual vi valt är en så kallad tratt-

variant där intervjun inleds med att diskutera ämnet rent allmänt för att sedan göra 

frågorna mer specifika och precisa (Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

Vi inledde därför intervjuerna med att fråga informanterna om de kunde beskriva sin roll 

på företaget och hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Därefter frågade vi vad digital HR 

betyder för dem. Intervjuerna fortsatte sedan med att informanterna fick beskriva hur de 

upplever digital HR, vad det är, hur det påverkar dem och om de ansåg sig ha tillräcklig 

kompetens för att hantera digitaliseringen inom HR. Då de svarat på frågorna om deras 

egna upplevelser övergick frågorna till att vara mer riktade mot organisationen. Under 

denna del frågade vi hur de tror att digital HR kommer att påverka arbetssätten de 

kommande fem, tio åren och om de har en tydlig plan eller strategi för hur de ska hantera 

förändringsresan inom HR.  

 

Intervjuns sista del bestod av frågor om hur de ser på matchningen mellan 

personalvetarutbildningen och arbetsmarknaden. Exempelvis vad de anser är viktigast vid 

en nyrekrytering samt vilka områden det behövs mer kompetens inom. Vi avslutade varje 

intervju genom att fråga informanterna om de hade övriga synpunkter på ämnet, detta för 

att ge dem en möjlighet att uttrycka sig om aspekter som inte berördes av intervjumanual 

men som kan vara av betydelse för studien. Genom intervjumanualen har vi säkerställt att 

vi under intervjuerna berör de områden studien ämnar besvara. 
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5.5 Genomförande av intervjuer  
De personer som valt att medverka i vår studie har geografiskt befunnit sig i flera delar av 

Sverige. Det har inneburit att tre intervjuer skett personligt på plats och att två genomförts 

per telefon. En viktig faktor under personliga intervjuer är rummet där intervjun 

genomförs (Bryman, 2011). Att det inte finns mobiltelefoner som stör eller någon som 

tjuvlyssnar på samtalet då avskildheten skapar en lugnare och mer trygg miljö (ibid.). 

Bryman (2011) menar fortsatt att telefonintervjuer kontra personlig intervju ger både 

fördelar och nackdelar. För det första är det mer tids- och kostnadseffektivt, en aspekt som 

vi varit tvungen att ta hänsyn till (ibid.). Sedan menar Bryman (2011) att felkällor i 

resultaten minskar då intervjuarens kön, klass, ålder och etniska bakgrund inte påverkar 

informanten med sin närvaro. Fördelen med personlig intervju är samtidigt att man kan 

observera informantens tonläge, kroppsspråk och beteende på ett mer ingående sätt (ibid.).  

I de fall vi har varit på plats fysiskt har vi varit noggranna med att få avskilda rum där vi 

båda har deltagit, en av oss förde intervjun medan den andre fokuserade på informantens 

beteende. Per telefon har istället en av oss fört intervjun själv. Vi har haft dessa i åtanke 

för att ge oss bra förutsättningar till att bedriva givande intervjuer. 

  

En viktig del inför intervjuerna var att bestämma oss för hur dokumentationen skulle ske, 

om samtalen ska spelas in eller om en intervjujournal skulle föras (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi ser både fördelar och nackdelar med ljudinspelning. Alvehus (2013) menar att 

informantens öppenhet kan bli begränsad. Samtidigt säger både Kvale & Brinkmann 

(2014) och Bryman & Bell (2013) att det förenklar analysen av materialet, att det är 

kostnadsfritt och att skapandet av riktiga transkriberingar möjliggörs. Valet föll på att 

spela in samtalen då ämnet inte berör individer eller samverkan på den arbetsplats 

informanten sitter på. Utöver den fördelen menar Olsson och Sörensen (2011) att 

transkribering är en förutsättning vid analysering av material djupare än vad som faktiskt 

sägs. Till exempel genom att studera underliggande meningar i vad informanten inte säger 

och vad det kan betyda (ibid.).  

 

Samtidigt har vi tagit till oss av den problematik Alvehus (2013) förmedlat och därför haft 

en struktur för att skapa ett öppet klimat. Detta har möjliggjorts via studiens etiska 

riktlinjer och att vi aktivt haft det i åtanke vid genomförandet av intervjuerna.  
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5.6 Bearbetning av insamlat intervjumaterial 
Efter vår pilotintervju insåg vi att intervjumaterialet blir omfattande. De flesta samtalen 

klockades på runt timmen. Eftersom transkriberingen är ett tidskrävande moment och 

svåranalyserat vid stor mängd material valde vi att skriva ner de relevanta delarna från 

intervjuerna ordagrant (Bryman & Bell, 2013). Vi valde alltså att inte transkribera de fåtal 

delar av intervjuerna då samtalet lämnade ämnet. Transkriberingen gjordes av den som 

inte intervjuade informanten för att skapa ett mer objektivt arbetssätt med kritiska ögon, 

vilket också går i linje med våra etiska principer. Efter avslutad intervju och transkribering 

satte vi oss ned tillsammans för att gå igenom våra olika intryck och säkerställa en 

gemensam tolkning.  

 

För att presentera resultatet ur informanterna synvinkel valde vi sedan att tematiskt 

analysera materialet. Strategin utgår från berättelsens innehåll, mer konkret vad som sägs 

eller beskrivs (Rennstam & David Wästerfors, 2015). Braun & Clarke (2006) menar att 

det sedan finns en strukturell skillnad i hur tematiseringen kan ta form, antingen skapar 

forskarna teman på förhand genom ett teoretiskt baserat beslut eller låter tematiseringen 

framträda ur det insamlade materialet. Med tanke på vårt målinriktade urval och 

intervjumanualens struktur, föll valet på Braun & Clarkes (2006) deduktiva ansats, att 

skapa teman på förhand. Vi identifierade de olika temana genom noggrann läsning, 

upprepade gånger, av tidigare forsknings relation till studiens syfte och intervjumanualen. 

De tre centrala teman är; Digital HR och kompetensförsörjning, HR i framtiden och det 

förändrade kompetenskravet samt personalvetarutbildningen och arbetsmarknaden.  

Vi har sedan utgått från den mest strukturella formen Bryman (2011) presenterar, teoretisk 

framework, vid skapandet av tematiseringsmallen. Strategi tar form i ett index där centrala 

teman staplas upp för att samla och sortera materialet (Bryman, 2011). Mallen för 

tematiseringen kan läsas i sin helhet i bilaga 3. 

 

Vid tematiseringen valde vi i enlighet med Bryman (2011) att behålla informanternas 

språk och möta studiens induktiva ansats genom att inte avgränsa materialet efter de 

uppsatta temana. Denna metod kan leda till längre texter och stort material under vardera 

subtema då de på förhand utgick från frågorna vi ställt under intervjuerna (Braun & 

Clarke, 2006). Av den anledningen valde vi sedan att avgränsa datamängden genom att 

markera centrala ord som möter studiens syfte samt områden som informanterna valt att 

lyfta. Denna kodning gav oss en struktur som förenklade möjligheten att hitta 

nyckelteman, meningsbärande delar och återkommande åsikter mellan de olika 
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informanterna. Vi strukturerade sedan om materialet efter analysen av dess innehåll vilket 

skapade tematiseringen med överrubriker och subteman som bygger den struktur 

uppsatsens kommande avsnitt (resultat, analys och diskussion) har. Dessa teman blev: 

”Digital HR utmanar och förändrar - Effektivisering och okunskap, Komplexitet och 

förändrade arbetssätt samt Förmåga att anpassa sig och krav på simultanförmåga.” 

”Digital HR förändrar framtidens kompetenskrav - Att hänga med eller leda 

digitaliseringen, Gränslandet mellan HR och IT samt Digital HR leder till ökad 

specialisering.” 

”Personalvetarutbildningens relation till arbetsmarknaden - Matchningen möter problem 

i framtiden, Det krävs mer än en examen samt Utbildningssystemets ansvar inom 

digitaliseringen.” 

Genom användandet av denna strategi tillför vi transparens till studien då läsaren lätt kan 

sätta sig in i vår tematisering och hur vi gått tillväga vid analysen av datamaterialet. För 

att säkerställa att vi gjort på rätt sätt vid kodningen av materialet har vi utgått från vad 

Bryman (2011) anser är viktigt vid just denna process. Det innebär att vi haft ögonen 

öppna för repetitioner, metaforer, likheter och skillnader samt hur deltagarna använt sig av 

språkliga kopplingar, alltså i de sammanhang de uttryck sig i ord som “det beror på...” 

eller “på grund av” (Bryman, 2011).  
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6 Kvalitetskriterier och etik 

6.1 Reliabilitet 
Kvale & Brinkmann (2014) menar att reliabiliteten inom kvalitativ forskning hänför sig 

till att resultatet ska kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Med 

andra ord, att informanterna ska ge samma svar igen om andra forskare ställer samma 

frågor (ibid.). Eftersom vår studie omfattar fem aktiva HR-anställda menar vi att frågorna 

inte kan ställas till vem som helst på arbetsmarknaden för att få samma svar, men vi 

förutsätter att informanterna i studien skulle ge samma svar vid ett identiskt upplägg av 

vår studie. Vi har genom hela uppsatsen beskrivit metoden utförligt för att det ska vara 

möjligt att testa studiens reliabilitet och reproduceras (Bryman & Bell, 2013).  

 

6.2 Validitet 
Validitet går även det att anpassa till den kvalitativa forskningen, men med mindre 

betoning på mätbarhet och istället utifrån intern och extern validitet (Bryman & Bell, 

2013). Den interna validiteten innebär att det ska finnas en överensstämmelse mellan 

forskarens intervjuer och de teorier som utvecklas (ibid.). Eftersom vårt insamlade 

material överensstämmer med tidigare forskning, i synnerhet de trendstudier som finns på 

området (t.ex. Consultatum, 2016) anser vi att intern validitet uppnåtts.  

 

Extern validitet handlar istället om hur väl resultatet kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer (Bryman & Bell, 2013 och Kvale & Brinkmann, 2014). Då vår 

studie omfattar fem HR anställda är vi medvetna om att resultatet inte kan generaliseras 

till alla HR-avdelningar på arbetsmarknaden. Men vi kan förmedla trender och generella 

slutsatser om hur anställda under liknande förutsättningar upplever digitaliseringen av HR 

och matchningen mot personalvetarutbildningen i Sverige.  

 

Den klassiska tolkningen av validitet som främst används inom kvantitativ forskning är att 

studier mäter det den avser att mäta (Bryman, 2011). Vi har genomfört en pilotintervju för 

att uppmärksamma felformuleringar i intervjumanualen samt tydliggjort att deltagarna ger 

svar på våra frågeställningar (Bryman, 2011). Med dessa åtgärder tillsammans med en 

noggrann genomgång av tidigare forskning och finslipning av vår intervjumanual, menar 

vi att studien mäter det den avser att mäta. 
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6.3 Etik 
Genom noggrann planering och att vi följer etiska riktlinjer kan vi garantera att deltagarna 

och deras berättelser blir behandlade enligt; samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

informationskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011 och Vetenskapsrådet, 2002). Med 

samtyckeskravet har våra deltagare själva haft rätten att bestämma över deras deltagande. 

Konfidentialitetskravet möter vi genom att materialet förvarats på ett sådant sätt att 

obehöriga inte haft tillgång, att resultatets presenterats sekretessbelagt och utan numrering 

samt att det sedan raderats till dess fullo efter analysering av datamaterialet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet och nyttjandekravet har framgått genom 

tydlig kommunikation till informanterna om vad syftet med studien är och att materialet 

endast nyttjas i syftet av en kandidatuppsats vid Umeå Universitet (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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7 Resultat  

7.1 Organisationernas bakgrund 
Vi kommer genom detta avsnitt presentera vårt insamlade datamaterial anonymt i linje 

med våra etiska ställningstaganden mot urvalet. För att ge en bakgrund och förståelse ger 

vi en kort presentation av organisationerna under detta avsnitt (7.1) för att sedan 

genomgående förmedla resultatet sammanslaget.  

 

Organisation 1 

Är en verksamhet inom den offentliga sektorn. Informanten i fråga har arbetat här i 12 år 

och har, hierarkiskt sett, en hög position inom organisationen. Dennes ansvarsområde är 

stort med flertal anställda under sig och är delaktig i beslut som tas av HR-avdelningen. 

 

Organisation 2 

Verksamheten verkar inom offentliga sektorn. Den person vi intervjuat har arbetat här 

under ett år och agerar i sin roll verksamhetsnära. Informanten har alltså en stödjande roll, 

men är utöver det delaktig i viss beslutsfattning rörande HR-avdelningen. 

 

Organisation 3 

Organisationen finner vi inom den privata sektorn och klassificeras som en industri. 

Denna person har varit anställd hos sin arbetsgivare i 13 år. Hen har ett stort 

ansvarsområde och delaktig i beslut som rör HR-avdelningens digitala framtid.  

 

Organisation 4 

Den fjärde informanten arbetar på en industri som faller under den privata sektorn. 

Personen i fråga har arbetat där i 16 år och har ett stort ansvar kopplat till digitaliseringen 

av HR-avdelning. Denne har stor insikt och är högst delaktig i de beslut som tas i 

anknytning till HR-avdelningens framtid.  

 

Organisation 5 

Verksamhet som verkar inom offentlig sektor och har inom sitt arbetsområde ansvar för 

rehabilitering, rekrytering och kommunikation utåt mot arbetssökande. Informanten är 

relativt ny inom HR och har hittills arbetat två år inom organisationen. Personen har 

hunnit bli en van användare av systemen inom sitt ansvarsområde men är inte delaktig i de 

mer övergripande besluten som tas inom HR-avdelningen. 
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7.2 Digital HR utmanar och förändrar 

7.2.1 Effektivisering och okunskap 
Resultatet visar att digital HR ses som en möjlighet att effektivisera och minska mängden 

manuellt arbete. Vidare anses begreppet beröra sättet HR-avdelningar kommunicerar utåt 

till deras kandidater och arbetsmarknaden i sin helhet. Det insamlade materialet menar att 

finns ett djup i begreppet som är svårförståeligt. Att uppfattning av digital HR är 

begränsad men att begreppets betydelse är att allting blir mer digitalt, fler system införs 

och att rekryteringen förändras i samband med att kommunikationen styrs mot sociala 

medier för att nå kandidater. Det framkommer att digital HR har varit på agendan ett tag 

nu och att det i praktiken innebär ett fungerande IT-stöd för processer och aktiviteter. 

Dessutom ska dessa processer förbättras, förenklas, kvalitetssäkras och i sin tur 

automatiseras i den mån det är möjligt.  

 

“Digitalisering är så mycket. För mig är det inte bara att automatisera processer, 

förhindra pappersarbete, systematisera processflöden utan det som är intressant för oss 

är den andra sidan som rör hur den kommer påverka våra organisationer. När man säger 

digital HR tänker man på system, men jag tror inte att det är det som är HR:s utmaning. 

Det är ett verktyg för att förbättra processer. Utmaningen med att arbeta med en 

digitaliserad verksamhet är att identifiera vad HR behöver hjälpa till med som funktion.” 

- (Personlig kommunikation). 

 

Gällande de digitala HR-system organisationerna använder sig av har alla informanter ett 

digitalt löne-, rekryterings-, personalplanerings- och kommunikationssystem. Resultatet 

visar fortsatt att det finns skillnader i hur långt organisationerna har kommit kopplat till 

hur pass integrerade systemen är och hur de kommunicerar med varandra.  

 
7.2.2 Komplexitet och förändrade arbetssätt 
Empirin visar att det finns skillnader gällande vilka HR-system som används och hur pass 

integrerade dessa är. Det mest förekommande digitala HR-system är löne-, rekryterings-, 

personalplanerings- och kommunikationssystem som redan nämnt. Kring detta pågår en 

diskussion om resurser och att det i många fall styr införskaffandet av HR-system. 

Mängden resurser organisationerna har att investera i systemen hänger tätt ihop med 

möjligheten att sedan integrera dessa med varandra. Integrationen påverkas även av 
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leverantören till systemen då denne som utvecklare i många fall är ensam om att ha 

kunskapen och möjligheten att bygga överlappningarna mellan organisationernas 

befintliga system. Där förmedlas en problematik i att de konkurrerande företagen som 

erbjuder systemlösningar inte vill hjälpa till med integration mellan deras egna system och 

andra leverantörers, sannolikt på grund av konkurrens. Det visar sig även att plattformarna 

där systemen finns är så pass komplexa att det är svårt för leverantören att anpassa 

behovet efter deras önskemål. Diskussionen under intervjuerna kring detta visar att de 

antingen får godta systemen som leverantören tillhandahåller eller söka efter ett 

komplement som är svårt att integrera med redan befintliga system. Även 

organisationernas kontext kan vara av betydelse för vilka system som kan beställas då det 

inom offentlig sektor finns reglerat hur upphandlingar av större kostnader ska gå till. 

 

“Det som är lite struligt för oss är att vi behöver upphandla verktyg, eller ja, kostnader 

överhuvudtaget som överstiger en viss summa. Eftersom vi är en offentlig myndighet krävs 

ofta en upphandling. Det nya personal och lönesystemet har en rekryteringsmodul och när 

leverantören gav oss ett anbud till upphandling hade inte HR sista ordet. Det blev helt 

enkelt så att vi fick ett annat system, det är bra men om vi kunnat köpa rakt av hade vi nog 

köpt från samma leverantör.” - (Personlig kommunikation). 

 

Sammantaget har HR-systemen påverkat arbetssätt i så pass stor utsträckning att det vore 

omöjligt att gå tillbaka till manuellt pappersarbete. Det visar sig tydligt att system som 

inte är integrerade kräver att HR manuellt för över data mellan programmen och 

därigenom går syftet förlorat, att effektivisera och minska manuellt arbete. Samtidigt 

bekräftar resultatet att integrerade HR-system leder till att information automatiskt går 

mellan olika system vilket har underlättat arbetet med att hålla sig uppdaterad inom olika 

områden och effektiviserat arbetssättet.  

 

Vidare är arbetet med att utveckla program som hanterar masterdata aktuellt, ett system 

som i realtid kan dra ut rapporter om de anställda. Genom ett sådant program kringgås den 

nuvarande processen som kräver manuell hantering. Resultatet förväntas leda till 

effektivisering och ökad kvalitet på arbetet. En hake med program som hanterar 

masterdata är att den samlar data från alla system, vilket gynnar de organisationer som har 

fler system integrerade. Samtidigt är utvecklingen komplex och sökandet efter smidiga 

lösningar påverkas av möjligheterna i utvecklingen, att det alltid finns något nytt på 

marknaden. En stor utmaning är systemförvaltningen som kräver både kunskap och tid.  
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”Sen kan man säga att det som hänt utifrån våra system är att vi ser ett annat behov av 

data och masterdatastruktur och det kan kännas jobbigt att implementera och driva det, 

för det väldigt mycket att gå igenom. Vad man behöver, hur ska man filtrera, vilka 

variabler ska man ha, men i längden är det ett stöd för alla som förenklar även för 

användaren.” - (Personlig kommunikation). 

 

Arbetet med att välja ut system är också något som tas upp. Här är det viktigt att 

identifiera hur väl systemen kan underlätta och förenkla nuvarande arbetssätt. Här krävs 

det att definiera en riktning, möta intressenternas behov (HR:s huvudintressenter är 

cheferna) och kartlägga om processerna är redo att sättas in i ett system. Samtidigt ska 

systemens nytta bidra med att uppnå HR:s strategi och därmed verksamhetsmålen.  

 

Det framkommer även att arbetet med att digitalisera HR-avdelningar har bidragit till att 

IT-avdelningen blivit en ännu viktigare resurs än tidigare då behovet av deras kompetens 

är stort. Samarbetet mellan de olika avdelningarna har varit avgörande för att skilja på vad 

HR vill ha och vad de kan få. Tidigare har fokus legat på att HR ska ha ett välutvecklat 

lönesystem men idag är det betydligt mer omfattande än så. Det finns även ett fokus på 

framtiden och hur HR ska kunna effektivisera processer för att på så sätt frigöra mer tid 

till det strategiska arbetet för dem själva och för cheferna. En stor utmaning är hur de 

genom sina system skapar mervärde för andra avdelningar och inte enbart för HR-

avdelningen. 

 

”Samtidigt måste vi se till att inte lägga på för mycket administrativt hos cheferna, de ska 

också hinna arbeta strategiskt med sitt ledarskap. Lägger vi på för mycket eller skickar 

system som inte är användarvänliga eller processer som inte fungerar för dem tar vi bort 

tid från det vi egentligen verkligen vill att dem ska jobba med.” – (Personlig 

kommunikation). 

 

En av utmaningarna med digitaliseringen inom HR är kommunikation och utbildning. HR-

personalen lär sig snabbt då de använder systemen så pass ofta medan cheferna som 

verkar i systemen har större problem. Detta sägs bero på att det är svårt att utbilda dem på 

rätt sätt då de använder systemen mer sällan och att deras kunskap är mer begränsad.  
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”Sen är det att utbilda på chefer och HR för att få det bra. Ett exempel är hur ska 

gränssnittet se ut? Sällananvändare som chefer ska ha det enklare medan HR behöver ha 

ett mer avancerat gränssnitt.” – (Personlig kommunikation). 

 

7.2.3 Förmåga att anpassa sig och krav på simultanförmåga  
På frågan om informanterna upplever sig ha tillräcklig kompetens för att hantera 

digitaliseringen inom HR svarar samtliga att de har det. Vidare visar det sig att HR-

avdelning och de chefer som arbetar i HR-systemen har mer begränsade kunskaper, något 

som är en utmaning. Fortsatt visar resultatet att samarbetet med IT-avdelningen har varit 

avgörande då de besitter en stor del av kompetensen som behövs vid den tekniska 

implementeringen av olika system. Alla är överens om att HR:s roll ofta handlar om 

systemimplementering till användarna och att IT sköter den tekniska förvaltningen.  

 

Här lyfts även möjligheten att det i framtiden tillkommer arbetsroller i gränslandet mellan 

HR och IT. Informanterna är överens om att det idag krävs grundläggande förståelse kring 

hur digitala HR-system används för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Denna förståelse 

skapar organisationerna vid inskolningen, som ser väldigt olika ut från verksamhet till 

verksamhet. Vad gäller kompetensförsörjningen vid nyrekrytering förmedlar alla att den 

enda insats företagen genomgående erbjuder är en inskolning som ger kunskap om 

organisationen och dennes kommande arbetsuppgifter. Det framkommer också att det 

ligger ett ansvar på den nyanställda; 

 

Man måste kunna hantera flera digitala verktyg samtidigt, måste kunna vara ganska 

snabb. Det finns inte så mycket tid för att lära sig. Där ser vi att det finns stor skillnad på 

de personer som kommer till oss, en del är osäkra och tar lång tid på sig medan andra 

fattar direkt – (Personlig kommunikation). 

 

Om det i ett senare skede upptäcks eller påtalas en avsaknad av kunskaper får personen i 

fråga gå en utbildning som möter behovet. Fortsatt menar alla att det anordnas 

gemensamma utbildningar vid implementeringen av system samt att det finns personer 

med utökad behörighet och kunskap. Ett exempel är genom projekt där ansvariga vid 

särskilda insatser kan få möjlighet att gå på externa utbildningar inom området. Det kan 

även förekomma särskilda chefsutbildningar direkt kopplade till digital HR men ingen 

förmedlar att HR-avdelningen själva fått utbildning på området utöver användarkunskap.  
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7.3 Digital HR förändrar framtidens kompetenskrav 

7.3.1 Att hänga med eller leda digitaliseringen  
Att digital HR kommer påverka arbetet i framtiden är alla överens om; 

 

“Vi går från HR system till IT system så det kommer förhoppningsvis hända mycket längre 

fram, mindre manuell hantering och bättre leveranser” - (Personlig kommunikation). 

 

Resultatet visar fortsatt att informanterna är i något olika faser i att digitalisera deras HR-

avdelning. Det insamlade materialet förmedlar att det antingen handlar om att hänga med i 

hanteringen av digitala system eller hur systemen kan bli än mer integrerade i arbetssätt 

och i varandra. Att vid registrering av en nyanställd genom rekryteringen ska systemet 

automatiskt kunna skapa masterdata som i sin tur skapar anställningsavtal och förflyttar 

informationen till löne-, behörighets-, personal-, sjukfrånvaro- och prestationssystemet. 

Informanter går vidare under ämnet och tänker sig en utveckling där HR-systemen och 

arbetssätten kommer vara mer analyserande. Att man fokuserar på att analysera den data 

som idag finns och att man likt ett affärssystem kommer arbeta i en mer självanalyserande 

form. De menar att underlag med faktiska data på vad personalen i olika frågor kostar 

företaget och vad en insats mest sannolikt kommer leda till, är framtiden för att HR ska bli 

en avgörande affärspartner i företagsstrukturen. 

 

Empirin visar sedan att utmaningarna är många för att HR ska hänga med i 

digitaliseringens utveckling. Alla lyfter resursproblematiken kring ekonomiska-, personal- 

och kompetensfrågor. De menar att förändringar inom HR-system som berör så många 

anställda kräver tid och kunskap som de i dagsläget upplever begränsad. Vidare förmedlas 

en utmaning i att få med alla på banan och att implementeringen är krävande för 

organisationen.  

  

7.3.2 Gränslandet mellan HR och IT 
Alla nämner specifika roller inom organisationen som de är i behov av, något som vi inte 

anser är relevant för vår studie, men sammantaget är de överens om att den snabba 

utvecklingen på HR-avdelningarna kommer leda till specialistroller. De mest 

återkommande roller som tas upp är som resultatet redan visat i gränslandet mellan HR 

och IT. En majoritet menar att hög medvetenhet och grundkompetens av HR-systemen 

kommer bli avgörande för att möta framtidens utveckling. Vidare förs diskussionen om 
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var dessa medarbetare ska hamna, om en person anställs som utvecklare av HR-system, 

ska denne då ha HR eller IT som titel? Ingen påstår att HR själva ska utveckla och skapa 

verktygen men poängterar att det krävs en förståelse och användarkunskap. En informant 

kommer in djupare på den kompetens som krävs genom förändringsarbete likt det 

digitaliseringen medfört; 

 

“Vi ska inte vara en personaladministratör som betalar ut lönen. Utan vi ska se till att 

organisationer, medarbetarna och kulturen strävar i samma riktning. Den omställningen 

sker såklart fortare hos oss eftersom det är vi som jobbar med det, men det gäller att 

bedriva det kultur- och värdegrundsarbetet ut i organisationen så att de vet vilken riktning 

vi tar.” - (Personlig kommunikation). 

 

Resultatet skiljer sig sedan åt kring HR-avdelningars kompetens för att möta framtiden. 

Generellt svarar alla “Ja” på frågan, men nämner därefter behov av analys-, system- och 

kommunikationskunskap. Sett till den kompetensförsörjningen visar resultatet att vid 

saknad av kunskap finns möjligheten till utbildning och lärande såväl internt som externt. 

 

7.3.3 Digital HR leder till ökad specialisering 
Två informanter menar att de har en strategisk plan för hur de ska hantera 

förändringsresan digitaliseringen innebär för deras HR-avdelning. Resterande tar istället 

upp att deras organisation i stort har fokus på effektivisering av arbetssätt och processer 

vilket digitaliseringen har direkt inverkan på. Fortsatt är samtliga överens om att 

framtidens HR-arbete kommer bli än mer specialiserat. Detta kan vara roller som 

huvudadministratör eller superuser vars ansvar är implementering samt underhåll och 

utveckling av de system HR använder. Det visar sig även att rollerna som idag finns, HR-

generalist, HR-partner och HR-administratör, kommer smalnas av. Detta tros ge uttryck 

först i att lönehanteringen centraliseras och automatiseras så att HR kan arbeta inom mer 

specifika områden där de har mest kompetens. Slutligen går en informant ännu längre 

fram i tiden och för diskussion kring just specialistkompetenser; 

 

“Ju fler specialistkompetenser vi får i framtiden, kommer leda till att organisationer inte 

tar in dem för fasta befattningar utan man kommer jobba med mer konsulter i 

verksamheten. Mer projektarbeten och funktioner som är tidsbegränsade.” - (Personlig 

kommunikation). 

 



28	  
	  

7.4 Personalvetarutbildningens relation till arbetsmarknaden 

7.4.1 Matchningen möter problem i framtiden 
Upplevelsen kring matchningen mellan utbildningen och arbetsmarknaden är god. En 

uttalar sig till och med väldigt starkt; 

 

“De har kommit från olika universitet, någon från Linköping, Östersund och Umeå. De är 

superstjärnor allihopa.” - (Personlig kommunikation). 

 

Sedan kommer de in på utvecklingsområden som de gärna skulle se att utbildningar 

fokuserar mer på eller ändrar. Här efterfrågas mer praktisk tillämpning, att det under 

flertalet kurser finns medan andra saknar det. Även digital HR och hanterandet av 

masterdata tas upp. De menar att HR:s nyckel är att kunna förklara affärsmässigt vad 

effekterna blir av en insats, kunna mäta och följa upp den. Att det kvalitativa inom HR är 

svårt att kvantifiera, vilket försvårar presenterande av deras bidrag till affären och 

verksamheten. En informant förklarar hur det skulle kunna se ut;  

 

Man skulle kanske ha ett block eller kurs som heter digital-HR. Inga direkta program eller 

system men en allmän kurs om hur digital-HR utvecklar marknaden. Det är ju självklart 

bra med en miniräknare men du behöver också förstå vad du ska knappa in, samma sak är 

det med digitaliseringen. Den handlar om att systematisera, standardisera, förenkla, 

förbättra och tydliggöra våra processer men det är ju alltid ett arbete innan man står med 

papper och penna eller ritar på whiteboard för att presentera. - (Personlig 

kommunikation). 

 

En stor utmaning som tas upp är att attrahera duktiga medarbetare till företaget. På detta 

område behöver programmet förankra utbildningen ytterligare för att på så sätt kunna 

förmedla hur arbetet med arbetsgivarvarumärket inom en modern HR-avdelning kan se ut. 

Vidare nämns saknaden av kompetens inom rehabilitering, hur den processen ser ut i 

praktiken och hur man praktiskt håller samtal av den formen. Livslångt lärande tas upp 

och exemplifieras med arbetsrätten, att kursen är viktig att ha, men fokus bör ligga på hur 

man fortsatt håller arbetsrätten uppdaterad. Även undervisningsstrukturen tas upp, att 

programmet skulle behöva anpassa sig till hur arbetet sker i praktiken;  
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“Det jag skickade med till lärare och programansvarig är att som personalare är man i 

regel inte så många och under studietiden var det bara grupparbeten” - (Personlig 

kommunikation). 

 

7.4.2 Det krävs mer än en examen 
Gemensamt för informanterna är att respektive organisationer ställer krav på en formell 

utbildning vid rekryteringar av HR-personal, detta kan vara en ren personalvetarutbildning 

men även ett beteendevetenskapligt program eller motsvarande utbildning. De är även 

överens om att kandidatens personliga egenskaper är av stor vikt, såsom noggrannhet, 

initiativtagande, driv, samarbetsförmåga och social kompetens. Kopplat till utbildningen 

förmedlar resultatet att kandidater måste kunna utföra arbetsuppgifter “good enough” och 

syftar då på övergången från den akademiska världen till arbetslivet. Även att 

kandidaterna har ett intresse för den tilltänkta rollen och att de kan bevisa det uppges som 

viktigt. Nämnvärt är att bara en informant uttryckligen säger att de rekryterar 

nyexaminerade. 

 

På frågan om vilka kurser som värderas högst visar det sig att de intervjuade sällan eller 

aldrig går in och tittar på kursinnehållet.  

 

“Sen kan det väl ske att en dealbreaker kan vara en kurs, men väldigt sällan.” - (Personlig 

kommunikation) 

 

En informant menar att det sällan finns behov av vidareutbildning inom 

utbildningssystemet för personalvetaryrket. Denne förmedlar att kunskaper som erhålls 

från yrkeslivet värderas högre än en master- eller magisterutbildning. När en person sedan 

anställs är det uteslutande så att organisationerna använder sig av introduktionsprogram 

eller liknande för att visa den nya medarbetaren system, rutiner och arbetssätt. Dessa 

introduktioner är däremot inte kompletta, det förekommer att områden behöver 

kompletteras. Mest återkommande är arbetsrätten på grund av dess förändringar över tid. 

Andra menar att rehabilitering är ett område där det saknas kunskap och som kan behöva 

kompletteras. Det finns även utmaningar kopplade till kollektivavtalen och dess innehåll 

men dessa är väldigt yrkesspecifika vilket försvårar studerandet under utbildningen.  
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7.4.3 Utbildningssystemets ansvar inom digitaliseringen 
Sammantaget upplevs digitaliseringen av HR som komplex och utmanande. Under sista 

frågan, “Har du några synpunkter eller tankar du vill dela med dig av?”, förmedlas en 

problematik i att verka för företaget samtidigt som de vill lägga fokus på att utveckla deras 

egna arbetssätt. Att resursbegränsningar som redan framkommit i resultatet påverkar 

arbetet i stor grad. En informant menar att många behöver standardisera deras arbetssätt 

och använda de förbättrade system och verktyg som finns på marknaden. En annan 

informant kommer in på om det är arbetsmarknaden eller utbildningssystemet som ska 

utbilda studenterna och arbetstagarna kring digitaliseringen av arbetsmarknaden; 

 

Det tycker jag, det är en så generell fråga. Det ska inte varje arbetsgivare behöva göra. 

Det behövs mer medvetenhet och bakgrundskunskap om varför system används och vad 

den förväntade effekten är av den. Jag tycker definitivt det. Jag upplever att programmen 

var mer färdiga förut medan det idag inte är lika förberedande då utvecklingen går så 

fort. – (Personlig kommunikation). 
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8 Analys 

8.1 Digital HR utmanar och förändrar 

8.1.1 Effektivisering och okunskap 

	  
Digital HR har genom studien definierats till att hjälpa organisationer uppnå strategier, 

policys och praxis genom webbaserade kanaler (Gupta & Saxena, 2012, Ruel et al., 2004 

och Bondarouk & Ruel, 2009). Kopplingen mellan teori och resultat finns, om än 

begränsad. Överlag nämns de olika delarna av begreppet i empirin medan det saknas en 

djupare förståelse och heltäckande beskrivning. Det som framkommer i resultatet att de 

intervjuade gärna kopplar betydelsen av digital HR till områden de själva är verksamma 

inom. Det saknas med andra ord en förståelse för vad begreppet innebär och i vilka 

kontexter av HR-arbetet det är applicerbart.  

 

8.1.2 Komplexitet och förändrade arbetssätt 
Utvecklandet av digital HR syftar till att skapa en informationsbas över organisationens 

mänskliga resurser. Gupta och Saxena (2012) menar att det är ett omfattande arbete och 

har därför definierat begreppet i form av en modell. Modellen innehåller sju olika delar 

och det finns en variation hos de intervjuade över vilka delar av modellen som används. 

Gemensamt för informanterna är att de i stor grad valt att implementera liknande delar. 

Anledningen till att detta är att de tidigare krävde mer administration och arkivering vilket 

var ineffektivt. Resultatet bekräftar Findikli och Bayarceliks (2015) teori om att 

besparingar inom dessa områden leder till att HR kan arbeta mer värdeskapande.  

 

Systemen används dagligen och resultatet visar på en framtid då dessa blir än mer 

utvecklade. Syftet är främst att effektivisera, förbättra, förenkla, kvalitetssäkra och i sin tur 

automatisera arbetssätten. Allt detta i enighet med vad Findikli & Bayarcelik antyder att 

HR-systemen ska göra. Även Gefen (2004) påstår att integrerade digitala system skapar 

bättre överblick av verksamheten, vilket stämmer med resultatet.  

 

8.1.3 Förmåga att anpassa sig och krav på simultanförmåga  
Samtliga informanter uppger att det själva besitter tillräcklig kompetens för att hantera 

digitaliseringen inom HR. Det finns dock en problematik i att andra som arbetar i HR-

systemet, HR-medarbetare och chefer, har begränsade kunskaper. Resultatet går i linje 
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med Cosultatums (2016) rapport som bekräftar att HR upplever en avsaknad av kunskap 

inom området. Problematiken går även att koppla mot vad Bruzelius & Skärvad (2012) 

skriver om vikten av medarbetarnas förmåga att prestera på ett individuellt plan och i 

grupp. Om medarbetarna upphör att prestera på grund av okunskap inom dessa system 

finns risken att de sprider felaktig information som i en digital HR miljö kan skapa 

problem (ibid.). Bejerot & Härenstam (2011) menar samtidigt att användningen av IKT 

kan forma sociala relationer inom organisationen om det används på rätt sätt och därmed 

förhindra detta problem. Vidare visar resultatet att personer utses med utökad 

behörighetsnivå vid implementeringen av nya system, någon som ges specialkompetens 

inom det givna systemet. Vilket kan kopplas till den ökade specialiseringen både 

informanterna och Berglund & Fejes (2009) tar upp. 

 

8.2 Digital HR förändrar framtidens kompetenskrav 

8.2.1 Att hänga med eller leda digitaliseringen  
Resultatet visar att helt digitala HR-system är vanligt förkommande idag vilket ger en god 

indikation på att HR-avdelningar kommer fortsätta att digitaliseras ytterligare. Detta 

stämmer överens med vad H. Ladström (personlig kommunikation, 16 mars 2018) 

informerade om. Nämligen att HR-avdelningar nästan uteslutande använder digitala 

rekryteringsprocesser. Fortsatt förmedlar det insamlade materialet att en av framtidens 

utmaningar är analyseringen av HR:s eget arbete och organisationens anställda. Det finns 

därmed likheter till vad Abdinnour-Helml och Lengnick-Hall (2003) menar med 

utvecklingen av affärssystem som informationsdatabas med självanalytisk förmåga. Detta 

kan dock bli en svårighet då resultatet visar att HR-avdelningars kunskap inom området är 

bristfälligt vilket innebär att de antingen försöker hänga med utvecklingen eller driva den.  

 

För att kunna nyttja potentialen av digital HR är kompetensen avgörande (Lengnick-Hall 

& Moritz, 2003 och Panayotopoulou et al., 2007). Precis som vårt resultat visar menar 

författarna (2003 & 2007) att HR generellt sett behöver utbildningar med olika nivåer av 

IT-kunskap kopplat till arbetet. Datamaterialet förmedlar att HR kan bli en avgörande 

affärspartner om man möter digitaliseringen, men upplever en utmaning i att få med alla 

på banan. Lengnick-Hall & Moritz (2003) menar att utbildning inom IT-kunskaper inte 

bara möjliggör HR:s utveckling utan att det även ökar acceptansen och effektiviteten vid 

implementeringen.  
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8.2.2 Gränslandet mellan HR och IT 
Enligt Consultatums (2016) årliga rapport om “Svenska HR-trender” saknas det kunskap 

kring de digitala system som används. Det rör sig om okunskap varför dessa system ska 

implementeras och hur det sedan ska genomföras (Consultatum, 2016). Denna okunskap 

återspeglas till viss del i studiens resultat, både på HR-avdelningarna och hos de chefer 

som nyttjar verktygen. Vidare går resultatet i linje med Brynjolfssons & Mcaffes (2015) 

slutsats, att de individerna med specialkompetenser, rätt utbildning och förmåga att 

utvinna värdet från tekniken har en ljus framtid. Samtliga informanterna är överens om att 

framtidens HR-arbete kommer anta en mer specialiserad roll, exempelvis en i gränslandet 

mellan IT och HR. Detta antyder på att det i framtiden kommer finnas personer med 

samlade kompetenser inom HR och IT som står redo att skapa den organisationskultur 

Lengnick-Hall & Moritz (2003) förespråkar. 

 

8.2.3 Digital HR leder till ökad specialisering 
Rapporten från Consultatum (2016) visar förutom att det saknas kunskap kring digitala 

system att de flesta HR-avdelningarna saknar en strategisk plan för hur de ska hantera 

frågan, vilket bekräftas av studiens resultat. De lägger istället fokus på att effektivisera 

nuvarande arbetssätt och processer. Informanterna menar att den utvecklingen leder till 

specialisering av roller där arbetsuppgifterna kommer smalna av, något som Berglund & 

Fejes (2009) menar är en effekt av den teknologiska utvecklingen. Utöver detta blir 

automatisering allt vanligare där lönehanteringen är det område som närmast i tiden sköter 

sig själv, vilket både det insamlade materialet och H. Ladström menar (personlig 

kommunikation, 16 mars 2018). 

 

8.3 Personalvetarutbildningens relation till arbetsmarknaden 

8.3.1 Matchningen möter problem i framtiden 

	  
Under teorin framkommer det att matchningseffektiviteten minskat som en följd av att 

utbildningsnivån och kvalifikationskravet på olika yrken inte stämmer överens (Karlsson 

& Skånberg, 2012). Informanterna förmedlade i det inledandet skedet att matchningen var 

god men vid den fortsatta diskussionen framkom det främst avsaknad av praktisk 

tillämpning, vilket även Berglund & Fejes (2009) bekräftar. Fortsatt visar resultatet att 

digital HR och hanterandet av masterdata är avgörande kompetens för att organisationerna 

ska kunna driva utvecklingen vidare.  
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Den problematik som arbetsmarknaden och utbildningsväsendet möter är att de värderar 

kunskap olika. Utbildningens struktur utgår från att kompetens kan föras över mellan olika 

kontexter, generisk kunskap (Guile & Griffiths, 2001). Att studenter snarare behöver lära 

sig färdigheten att vara föränderlig. Det exemplifieras i resultatet genom att arbetsrätten 

egentligen handlar om ett livslångt lärande då området kräver att man är uppdaterad. Att 

ämnet digital HR ska tas upp under utbildningen i form av en allmän kurs som förmedlar 

grunderna av digitala verktyg och hur dessa påverkar arbetsmarknaden.  

 

8.3.2 Det krävs mer än en examen 
Resultatet tror på en ökad specialisering inom yrket, precis som Karlsson & Skånberg 

(2012) menar under teoridelen. Organisationerna kravsätter att alla nyrekryterade inom 

HR-avdelningen ska ha en formell utbildning med koppling till professionen. Detta 

antyder i stort om att matchningen är okej, eftersom kravet på utbildnings används likt en 

certifiering. Men samtidigt nämner endast en informant att de rekryterar nyexaminerade 

personalvetare vilket kan tyda på motsatsen, eller åtminstone att utbildningen inte räcker 

för att kandidaten ska vara en tillräckligt intressant. Det går i sin tur i linje med 

informanten som förmedlar att behovet av akademisk vidareutbildning sällan finns, 

organisationerna värderar kunskaper från yrkeslivet högre än en master- eller 

magisterutbildning. Vilket är vad Karlsson & Skånberg (2012) menar med överutbildning.  

 
8.3.3 Utbildningssystemets ansvar inom digitaliseringen 
Det framkommer i resultatet att det är utbildningssystemets ansvar att utbilda studenter om 

digitaliseringens effekt på arbetsmarknaden då ämnet är så pass generellt. Programmen 

var mer förberedande förut och utbildningen hinner inte med förändringarna som sker 

idag. Berglund & Fejes (2009) menar att det är omöjligt att ha en överblick på hela 

verksamhetsfältet. Detta har lett till specialisering och differentiering inom yrket, 

samtidigt som det inte återspeglas hos utbildningssystemet (ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 



35	  
	  

9 Diskussion 

9.1 Digital HR utmanar och förändrar 

9.1.1 Effektivisering och okunskap 
Informanternas övergripande förståelse inom området digital HR är grundläggande. De är 

bekanta med begreppet och har stött på det genom arbetet men skiljer sig åt i hur pass 

långt de har kommit med att digitalisera HR-avdelningen. En intressant aspekt som visar 

sig i vår studie är att de inom privat sektor har en bredare förståelse för begreppet än de 

från offentlig sektor. En anledning tänker vi kan vara att offentlig sektor har mer 

begränsade resurser än privat sektor och arbetar med fokus på att serva samhället i större 

utsträckning än att effektivisera internt arbetssätt. Inom den offentliga sektorn finns det 

dessutom regler gällande upphandlingar vilket kan bromsa utvecklingen och innebär att 

HR inte bestämmer över vilket system organisationen i slutändan beställer. Förutom de 

sektorer informanterna verkar inom kan skillnaden även bero på att informanternas roll i 

organisationen. De som arbetar med fokus på rekrytering har enklare att prata om det 

ämnet kopplat till digital HR samtidigt som de med en bredare roll har mer övergripande 

förståelse.  

 

9.1.2 Komplexitet och förändrade arbetssätt 
Det är intressant att informanterna känner till de digitala HR-system som finns på 

marknaden vilket tyder på en grad medvetenhet mot omvärlden. Att införa dessa system är 

enorma åtaganden som sträcker sig över flera år. Det är en satsning som hela ledningen 

måste tro på, vilket de gjort i informanternas fall. Vinsterna av dessa införanden måste 

vara så stora att de är beredda att ändra i princip alla rutiner och arbetssätt som rör HR-

avdelningarna vilket gläder oss.  

 

Frågan vi ställer oss är sedan vad som driver utvecklingen. Är det så att vardera HR 

avdelning på egen hand ser behovet och digitaliseringens möjlighet eller är det omvärlden 

som kräver utvecklingen. Vi uppfattar situationen som att det till viss del är både och, men 

att omvärlden driver frågan på fler HR-avdelningar än de som själva utvecklar 

arbetssätten. Det är en spännande tid för HR då gamla traditioner och arbetssätt kasseras. 

Det är bara att titta på tidigare forskning och att informanterna arbetar med helt digitala 

rekryteringsprocesser. Det var inte längesen kandidater sökte jobb med CV:n i 

pappersformat, något som idag är omöjligt. All digitalisering inom området har lett till 
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enorma besparingar arbetstidsmässigt och administrativt vilket har möjliggjort att HR kan 

arbeta mer värdeskapande. Vi tänker att detta är något som kommer bli än mer tydligt i 

framtiden då delar av arbetet kan automatiseras. Det är föga förvånande att större HR-

avdelningar står inför en omställning kompetensmässigt och att arbetet kommer bli mer 

specialiserat. Ett område vi tror kommer utvecklas är webbaserad utbildning. Här kan 

organisationerna utbilda personalen inom specifika områden, förmedla 

organisationskultur, policys, värdegrund eller dylikt. Endast organisationernas egen 

fantasi är begränsningen.  

 

9.1.3 Förmåga att anpassa sig och krav på simultanförmåga  
För att återkoppla till studiens syfte kan vi nu konstatera att informanterna själva anser sig 

besitta den kompetens som efterfrågas inom digital HR. Detta är förmodligen ett resultat 

av vårt urval då vi aktivt sökt informanter som är insatta i ämnet och därmed har kunskap 

nog för att svara på frågorna. Det är intressant är att alla informanter använder digitala 

HR-verktyg i praktiken men samtidigt saknar kunskapen om begreppets innebörd. Bilden 

det skapar är att trots användandet av digitala HR-system finns det ett glapp till vad det i 

ett större perspektiv handlar om. Till exempel förmedlar resultatet behovet av IT 

avdelningars kompetens vid tekniska frågor. Eftersom HR i många fall själva står som 

beställare av deras system ser vi ett underliggande problem vid tekniskt kravspecificerade 

beställningar som är avgörande vid en upphandling. Informanterna upplever även en 

kunskapsbrist hos övriga HR-medarbetare inom digital HR vilket indirekt säger att 

kunskapsglappet är större än den bild resultatet förmedlar. 

 

Om vi använt ett slumpmässigt urval hade vi sannolikt inte fått ett givande resultat för 

studien men samtidigt en mer representativ bild av HR:s kompetensläge inom digital HR. 

Här tänker vi att det är viktigt att organisationer på arbetsmarknaden förstår denna 

innebörd och arbetar aktivt med kompetensförsörjning. Speciellt när resultatet samtidigt 

visar att de vid rekrytering kravsätter att kandidaten snabbt kan sätta sig in i och hantera 

flertalet digitala verktyg samtidigt. 
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9.2 Digital HR förändrar framtidens kompetenskrav 

9.2.1 Att hänga med eller leda digitaliseringen  
Då allting pekar på en ökad specialisering inom professionen och att många av systemen 

kommer anta en självservicefunktion ställer det utökade krav på HR. Det kommer i 

framtiden krävas någon typ av utbildning inom IT för HR-personal. En sådan utbildning 

skulle lämpligen kunna hållas av en person med kombinerad utbildning inom HR och IT 

då denne besitter de nödvändiga kunskaperna för att förmedla syftet med alla system och 

hur de hänger ihop med organisationens övergripande strategi och värdegrund. Då 

systemen utvecklas kommer även analyserna bli mer komplexa. Vi tror, med grund i 

tidigare forskning, att HR kommer bli en avgörande affärspartner om de kan utnyttja 

digitaliseringen till dess fullo. Det skulle kunna befästa HR:s position som en viktig 

deltagare i organisationernas största affärsbeslut. Vi ser denna utveckling som en stor och 

avgörande utmaning, vilket i vår mening är ett vägskäl för HR. Om man fortsatt kan 

utveckla funktionen i en mer digital miljö som kräver högre kompetens än vad 

arbetsmarknaden uppenbarligen har idag kommer HR bli mer strategisk och 

värdeskapande för affären. Om inte, tror vi risken finns att utvecklingen stagnerar och att 

HR blir en dyr supportfunktion för övriga verksamheten.  

 

Problematiken vi vill lyfta är alltså vägen dit, vilka system ska beställas, hur ska 

integrationen se ut och hur ska genomförandet gå till. Informanternas upplevelser är 

skilda, de som har helt integrerade system efterfrågar anpassning medan de som saknar 

integrerade system arbetar för att skapa det. Digital HR behöver med andra ord utvecklas 

än mer trots att det inte råder några tvivel om att systemen effektiviserar, förbättrar och 

kvalitetssäkrar arbetet. Anledningen till detta kan grunda sig i leverantörernas ovilja att 

anpassa systemen och ta fram fungerande överlappningar samt i den kunskapsbrist HR-

avdelningar upplever eftersom de själva inte kan utveckla systemen. Detta menar vi är ett 

av problemen för att utvecklingen ska nå mer affärsdrivna HR-system. Eftersom 

leverantörerna i stort driver utvecklingen riskerar HR en situation där man inte har 

kontroll eller påverkan av sin egen situation. Om HR, i vår mening, skulle hänga med i 

utvecklingen tror vi att det kan leda till att HR som profession blir mer vedertaget. Annars 

finns risken att HR:s utveckling stagnerar och att systemen fortsätter utvecklas efter 

andras behov. Idag är det en fråga som debatteras på grund av yrkets bredd och något 

diffusa bidrag till verksamheten. HR ses i många fall som en typ av supportfunktion vilket 

vi inte tror är yrkets framtid med tanke på utvecklingen och dess specialiserade roller.  
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9.2.2 Gränslandet mellan HR och IT 
Att det pågår en omvälvande förändring går det inte att blunda för. Utvecklingen gör det 

än mer oroväckande då okunskapen är så pass stor. Precis som Consultatums (2016) 

rapport visar, tror vi att organisationerna måste skapa ett klimat där de ser tekniken som 

något utvecklande istället för ett dyrt problem. För att HR ska komma ut som vinnare ur 

digitaliseringen anser vi att de bör sträva efter att anställa HR-personer med IT-kunskap 

eller ett teknikintresse med förståelse för hur system fungerar, vilket kan driva 

utvecklingen ytterligare.  

 

Att kunskapsnivån redan idag anses vara låg är oroande inför framtiden. Vi tänker att 

kunskapsbristen kan komma att öka om det inte sker en förändring inom utbildningen och 

hos arbetsgivare för att utveckla HR mot en mer strategisk och proaktiv funktion, istället 

för en reaktiv supportfunktion.  

 

9.2.3 Digital HR leder till ökad specialisering 
Det framkommer under resultatet samt i Consultatums (2016) rapport att de flesta HR-

avdelningar saknar en strategi för hur de ska möta den digitala framtiden. Vi ställer oss 

frågan om detta bromsar specialiseringen av HR då slutmålet inte är tydligt definierat. Om 

HR:s utveckling stagnerar tänker vi att organisationerna kommer sakna den 

spetskompetens som bland annat krävs vid införandet av automatiska system. Missar man 

den chansen så kommer organisationen tappa attraktionskraft och marknadsandelar då 

konkurrenterna springer om dem.  

 

En intressant skillnad som visar sig i vårt resultat är att bägge organisationerna inom 

privat sektor har en strategi för att hantera frågan medan ingen informant från offentlig 

sektor har det. Vi tänker att detta kan grunda sig i vilken typ av marknad de rör sig inom, 

snarare än okunskap eller ignorans. Vi tror att den privata sektorn är betydligt mer 

konkurrensinriktad vilket ställer högre krav på föränderlighet hos organisationerna till 

skillnad från offentliga sektorn. Vi menar att skillnaden grundar sig i effekten av att privat 

sektor har tydligare fokus på effektivisering av befintliga arbetssätt vilket driver intern 

utvecklingen. 
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9.3 Personalvetarutbildningens relation till arbetsmarknaden 

9.3.1 Matchningen möter problem i framtiden 
Informanterna uppger att matchningen mellan personalvetarutbildningen och 

arbetsmarknaden överlag är bra men att det finns utrymme för förbättring. Ett område som 

diskuteras är huruvida utbildningssystemet eller arbetsmarknaden ska ansvara för den 

grundläggande förståelsen för digitaliseringen och dess påverkan. En informant anser att 

det bör vara utbildningen eftersom det är en så pass generell fråga i dagens samhälle. Det 

som efterfrågas är alltså inte specifika kunskaper utan snarare en förståelse för digital HR 

och hur grunden i systemen fungerar. En sådan förståelse skulle möta de framtida 

utmaningar studien lyfter i form av systemutveckling, analyser av data, utvärderingar, 

beställning av system, förutspå organisationens framtida behov, utformning och tolkning 

av testverktyg. Som vi förstår det hela efterfrågas indirekt generiska kunskaper istället för 

ämnesspecifika kunskaper. I takt med att specialiseringen blir allt mer utbredd upplever vi 

det avgörande att kunna föra över kunskaper kontexter emellan och ge elever grunden till 

livslångt lärande.  

 

9.3.2 Det krävs mer än en examen 
Vid rekryteringar av HR-personal är formell utbildning ett krav. Vi tolkar det som att 

arbetsgivarna ser den som en typ av certifiering, likt civilekonomernas skyddade titel. 

Problemet uppstår då endast en av informanterna uppger att de rekryterar nyexaminerade, 

med andra ord krävs det mer kompetens än den examen ger för att direkt arbeta med HR. 

Givetvis kan vi inte generalisera den slutsatsen, men likväl säger det något om de krav 

arbetsgivare har.  

 

Vidare förmedlar en informant att vidareutbildning inom utbildningssystemet är 

överskattat och att arbetsgivarna värderar relevant arbetslivserfarenhet högre. Det tyder på 

att vidareutbildade personalvetare inte uppfyller de kompetenskrav arbetsgivarna ställer. 

En anledning till detta tänker vi kan vara yrkets bredd och att det är problematisk för 

utbildningen att matcha de kunskaper som erhålls ute i arbetslivet. Det faktum att 

yrkesverksamma kommer anta en mer specialiserad roll i framtiden motsäger dock detta, i 

praktiken borde vidareutbildning bli allt mer relevant. Så länge vidareutbildningen lyckas 

matcha arbetsmarknadens kompetenskrav. Vi tolkar matchningen som att personliga och 

sociala egenskaper är avgörande tillsammans med erfarenhet vid en nyanställning idag. 
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10  Slutsats 

Studiens resultat menar vi lyfter tre centrala slutsatser, synen på generisk kunskap, glappet 

i framtida matchningen och utvecklingen av digital HR. Det är tydligt hur 

utbildningsväsendet och arbetsmarknaden har olik kunskapslogik. Grunden den svenska 

skolgången har, är att lära ut generisk kunskap om att läsa, skriva och tänka kritiskt. Den 

synen lever vidare till yrkesförberedande utbildningar vilket skapar en diskrepans mot 

arbetsmarknadens syn, i vårt fall mellan personalvetarutbildning och HR.  

 

Slutsatsen vårt resultat visar är att utbildningen behöver förse studenterna med andra typer 

av färdigheter som till exempel generisk kunskap om hur system fungerar och logiken 

bakom det. Att ge föränderlig kunskap som kan förflyttas mellan olika kontexter och 

därmed möjliggöra snabbt lärande och användarkompetens av olika plattformar. Vi menar 

att utbildningsväsendet bör kunna räkna med att studenterna indirekt får läs- och 

skrivförståelse genom utbildningens befintliga moment och bör kunna lägga fokus på mer 

praktiskt tillämpbar kunskap. Vi föreslår med andra ord inte kurser om ett specifikt system 

eller program utan om grunderna som leder till en förståelse av användandet. Mer konkret 

att kurserna inom programmen inte behöver tas bort eller ersättas, utan att de kan riktas 

mot mer tillämpning i praktiken och arbetsmarknadens kontext.  

 

Den mer specialiserade och kompetenskrävande framtid HR står inför framgår av studiens 

inhämtade material och tidigare forskning. Det innebär att matchningen, som idag anses 

vara förhållandevis bra, kommer möta en stor utmaning om inte utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden kan närma sig varandra. Resultatet visar effekterna av den snabba 

utveckling digitaliseringen medför vilket personalvetarutbildningar måste ta till sig.  

 

Utvecklingen av digital HR innebär mycket, nya kompetenskrav och mer specialiserade 

tjänster. Resultatet och tidigare forskning menar att HR-systemen kommer bli än mer 

avgörande i framtiden och att det är digitaliseringen som driver utvecklingen av HR:s 

arbetssätt. Den slutsatsen oroar oss eftersom kompetensen om digital HR redan nu är 

begränsad. Hur ska då de verksamma personerna och nyexaminerade kunna möta 

framtiden och göra HR till en avgörande affärspartner. Det krävs insatser och förändringar 

från båda parter om man vill få HR att fortsätta utveckling från en support- till en 

strategisk och proaktiv funktion. 	    
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11  Metoddiskussion 

Intresset för vårt ämne grundande sig under den praktikperiod alla personalvetarstudenter 

vid Umeå Universitet har under hösten femte terminen. Vi båda upplevde saknade 

kunskaper om främst digitaliseringen inom HR och praktisk tillämpbar kunskap i de 

system som används på arbetsmarknaden. Samtidigt är det intressant att analysera oss 

själva i det och den generiska kunskap utbildningen gett oss. Utan ett kritiskt och 

utvecklande tänk hade vi sannolikt aldrig kommit in på det här ämnet. Vi vill tro att våra 

egna erfarenheter och intresse har bidragit positivt till utformningen av studien. I 

synnerhet genom de semistrukturerade intervjuerna då följdfrågor och fortsatta 

diskussioner var avgörande för oss i att inhämta ett material som på djupet undersöker 

digitaliseringens påverkan och arbetsmarknadens kompetenskrav.  

 

Vi vill poängtera att studiens urval som gav det insamlade materialet inte syftar till att 

generaliseras till alla HR-avdelningar på arbetsmarknaden. Däremot kan resultatet 

förmedla trender och med den tidigare forskningen generera slutsatser om hur anställda 

under liknande förutsättningar upplever digitaliseringen av HR och matchningen mot 

personalvetarutbildningen i Sverige. Under urvalsprocessen stötte vi på en del problem, de 

krav vi ställt upp på förhand visade sig leda till en problematik i att finna informanter. 

Organisationernas nyckelpersoner på området hade i många fall inte tid att delta trots ett 

intresse för ämnet, 23 individer förfrågades medan det slutliga urvalet genom studien blev 

fem personer. Vi vill även förtydliga att skapandet av teman på förhand, i enlighet med 

vad Braun and Clarke (2006) nämner som en deduktiv ansats, inte inneburit att vi haft en 

teori om vårt kommande resultat utan att det endast kategoriserat vårt insamlade material 

efter de frågeställningar studien avser att besvara. Med andra ord har vi haft en induktiv 

ansats i sökandet av svar på studiens syfte.  

 

Vi är medvetna om att uppsatsens inledning och bakgrund är något breda till en början 

vilken kan vilseleda läsaren. Vi har för att motverka detta försökt hitta relevanta källor av 

tidigare forskning på det mer specifika området. Vi upplever en avsaknad av framförallt 

studier om hur svenska HR-avdelningar påverkats av digitaliseringen och 

personalvetarutbildningens matchning mot arbetsmarknaden.  
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Studiens induktiva metod och valet av semistrukturerade intervjuer anser vi, med tanke på 

kontexten, som det bästa förfaringssättet. Vi har med det insamlade materialet kunnat 

besvara studiens syfte och frågeställningar samtidigt som teorin nästan uteslutande varit 

möjlig att analysera mot vårt resultat vilket validerar uppsatsen. I efterhand har vi under 

analysen av resultatet reflekterat mycket kring vår pilotintervju och den intervjumanual vi 

utgått ifrån. Som alltid är det lätt att vara kritisk, men vi båda känner att några frågor var 

för närliggande varande och inte alltid tillräckligt riktade för att vi skulle komma in på det 

ämne vi önskade. I andra fall hade vi även kunnat vara mer ingående och ställt fler 

specifika följdfrågor. Men överlag har intervjumanualen och våra intervjuer varit väldigt 

givande.  

 

En ytterligare problematik vi i efterhand ser både positivt och negativt på är den ordning 

och struktur våra intervjuer hade. Eftersom vi först diskuterar två avsnitt kring digital HR 

och digitalisering kan det ha påverkat informanternas svar om matchningen mellan 

personalvetarutbildningar och arbetsmarknaden. Vi tänker att fördelarna med upplägget 

var att informanterna diskuterade ett ämne som sällan tas upp och att det möter studiens 

syfte att undersöka matchningen i förhållande till digitaliseringen. För att resultatet sedan 

skulle bli objektivt och inte för riktat ställdes frågorna under området helt öppna, 

informanterna hade möjlighet att nämna de kompetenser och förslag de själva eller 

organisationen värderar högst.   

 

Ett annat område vi funderat över är analyseringen av vårt material. Till vår glädje har 

metodvalet genom analysen varit givande och det strukturella valet av teoretisk 

“framework” tillsammans med kodning av materialet gav oss stor hjälp. Eftersom vi la 

stort fokus på att förmedla informanternas egna uppfattningar och tankar anser vi att valen 

vi gjorde var de rätta. Samtidigt ska det sägas att ingen av oss har gjort en studie tidigare 

av samma omfattning och att det möjligen finns bättre alternativ som hade varit än mer 

givande.  

 

Slutligen finns det en problematik vi ser i genomförandet av varannan intervju och att de 

rent praktiskt skedde både per telefon och fysiskt på plats. Vi känner att det finns en risk 

att förfarandet kan ha lett till skillnader och att det i sin tur har påverkat vårt resultat. Men 

genom den tidigare forskningen vi läst på området var vi i vår mening förberedda på detta 

och försökte skapa en struktur som minskade risken. Detta genom intervjumanualen och 

att vi lagt fokus på att tolka resultatet tillsammans.  
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11.1  Etik 
Vi har genom hela arbetet följt de etiska riktlinjer som presenteras i avsnitt 6. Det är 

grunden till vår gemensamma bedömning av studien, att den har god validitet och 

reliabilitet. Vår tidigare forskning har gett oss goda analysmöjligheter vilket tillsammans 

med resultatet besvarar studiens syfte och de frågeställningar vi på förhand satte upp. 

Därtill har det insamlade materialet återspeglats med andra trendforskningar på området 

vilket stärker vårt resultat. En utmaning som påverkat presentationen av resultatet var att 

hålla informanterna anonyma, vi har med de etiska principerna som grund valt att inte 

benämna någon vid nummer, tidpunkt eller datum. Detta för att hålla hög grad av 

sekretess mot studiens deltagare.  

 
11.2  Bidrag 
Vi anser att studien bidrar med främst två områden samt att den lyft ett problemområde 

som tidigare varit en het debatt sett till kompetens. Teoretisk sett, precis som studiens 

syfte är, har vi kunnat besvara hur digital HR påverkar de anställda. Till skillnad från 

tidigare internationell forskning visar resultatet att det inte bara finns positiva delar med 

att ha fullt integrerade HR-system. Den enda av våra informanter som har det upplever 

komplexitet och inte alltid är speciellt anpassat för deras verksamhet. Samtidigt arbetar de 

andra informanterna för att få det än mer integrerat. Det kan bero på deras specifika 

leverantör, men oavsett, resultatet tar upp en problematik som vi inte hittat i någon 

tidigare forskning.  

 

Det andra området är ett praktiskt bidrag där vi tillsammans med tidigare forskning kan 

dra slutsatsen att organisationer i sin helhet skulle gynnas av mer genomgående utbildning 

inom digital HR och bakgrunden till de system som används. Det skulle inte bara resultera 

i ett bättre användande och utveckling utan också skapa en större acceptans för 

implementeringar i organisationen av digital form.  

 

Slutligen menar vi att resultatet lyfter en problematik som är central för att matchningen 

mellan utbildningsväsendet och arbetsmarknaden ska förbättras, i synnerhet för program 

som syftar till att vara yrkesförberedande. Synen på generisk kunskap behöver definieras 

och i många fall omvärderas för att kunna producera arbetskraft till arbetsmarknaden.  
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11.3  Förslag till vidare forskning 
Vid inläsning på området kan man snabbt se en avsaknad på svenska studier som på ett 

kvalitativt sätt behandlar användningen av digitala HR-verktyg och dess utveckling. Vi 

menar därför att området i sig rent generellt bör forskas vidare på. Mer specifikt finns det 

flertalet delar som vi hade önskat att kunna besvara.  

 

Det vi anser är mest intressant är kunskapssynen mellan utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden, HR som profession och ”vägskälet” till att driva utvecklingen inom 

digital HR samt organisationers värdering av offentlig vidareutbildning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Mailutskick  
Hej,  

Vi heter Joacim Westin och Björn Andersson och skriver just nu vår kandidatuppsats på 

Personalvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Syftet med vår studie är att undersöka 

hur du som HR-anställd upplever användandet av olika digitala lösningar för 

personalrelaterade funktioner och hur digitaliseringen påverkar ert arbetssätt samt 

kompetensförsörjning. Med digitala lösningar som är HR-relaterade (personalrelaterade) 

menas exempelvis system för schema, löner, pensioner, ledigheter, rekryteringar, 

utbildningar, utvärderingar, intranät och olika kommunikationskanaler där bland annat 

sociala medier och mail innefattas. Under intervjun kommer båda närvara, en av oss leder 

samtalet som beräknas ta cirka 30–40 minuter. Det som intervjun förväntas beröra är 

frågor inom tre olika områden; vilka digitala verktyg ni använder, hur dessa digitala 

funktioner påverkar ert arbetssätt och hur ni hanterar den kompetensförsörjning 

digitaliseringen medfört. 

 

Allt som sägs under intervjun kommer behandlas konfidentiellt vilket betyder att det bara 

vi (Joacim och Björn) som kommer kunna se intervjumaterialet där era personuppgifter 

kommer behandlas anonymt. Om det är någon fråga du inte vill besvara är det bara att 

säga till och du kan avsluta intervjun när du vill. Intervjun kommer med ditt godkännande 

att spelas in men där materialet efter analys kommer att raderas.  

 

Vår förhoppning är att du vill medverka i skapandet av ett underlag som kan påverka 

kompetensförsörjningen på området. Om så är fallet, skulle vi vilja boka in en intervju 

med dig som antingen sker digitalt eller fysiskt. Vi är väldigt flexibla med tid och plats 

men på grund av kursens upplägg sker det med fördel från måndag vecka 15 till fredag 

vecka 16.  

 

Om du upplever att det finns någon annan inom organisationen som är mer insatt i 

området eller om du själv inte har tid skulle vi uppskatta om du vidarebefordra mailet till 

rätt person. 

 

Vid frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss. Tack på förhand! 



	  

Bilaga 2 - Intervjumanual 
Inled intervjun med att berätta dagens datum. Fortsätt sedan med att informera om de 

etiska riktlinjerna: samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet.  

 

De etiska riktlinjernas innebörd: 

Med samtyckeskravet avser vi att deltagaren själva har rätten att bestämma över 

deltagandet, konfidentialitetskravet innebär att vi som sitter på materialet skall förvara den 

på ett sådant sätt att obehöriga ej kan få tillgång till det samt att det kommer förstöras då 

studien är genomförd. Genom informationskravet ska vi ha visat vad vårt syfte med 

studien är och slutligen genom att informera om nyttjandekravet visar vi att materialet 

kommer att användas till vår studie på Umeå Universitet. 

 

Syfte: 

Studiens syfte är att undersöka den kunskap arbetsmarknadens HR-anställda har inom 

digital HR, vilken kompetens de efterfrågar samt hur organisationer möter de förändrade 

kompetenskraven. 

 

Frågor:  

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat inom organisationen?  

• Har du en akademisk bakgrund?  

o Vad har du studerat och vart?  

• Skulle du kort kunna berätta om din arbetslivsbakgrund? 

 

Kan du berätta lite om din arbetsroll på organisationen? 

• Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut och dina arbetsuppgifter?  

 

Har ni en avdelning eller person som direkt ansvarar för digitaliseringen inom HR? 

System osv?  

 

Område 1 - Hur HR-anställda upplever sin kompetens kopplat till digital HR.  

Vad betyder begreppet digital HR för dig?  

• (Kan behöva exemplifiera vad det kan vara, schema, lön, IKT (Information och 

kommunikationsteknik), ledighet, sjukanmälan, utbildning, pension, rekrytering 

osv.) 



	  

• Vad använder du för digitala HR-verktyg i ditt arbete?  

• Hur behandlas schema, lön, kommunikation, önskemål om ledighet osv? 

• Har ni tillgång till de system ni behöver? 

• Finns det ytterligare områden som skulle ”vinna” på att digitaliseras? 

 

Kan du berätta på vilket sätt användandet av dessa olika digitala HR-verktyg påverkat dig? 

• Har digitaliseringen effektiviserat arbetssätt som förväntat? 

o Om inte, kan du problematisera varför? 

• Vad ser du för utmaningar med digitala HR-verktygen? 

• Hur tänker du att de utmaningarna kan uppfyllas? 

• På vilket sätt har digitaliseringen inneburit en förändring? 

 

Skulle du anse att du har tillräcklig kompetens för att hantera digitaliseringen inom HR? 

• Hur skulle du klassa er HR-avdelnings kunskap på området? 

• Har ni inom HR-avdelningen någon utbildning inom digital-HR och IKT? 

• Hur kompetensförsörjer ni den här frågan? 

• Interna utbildningar, utbildningssystemet eller självlärning? Vem har 

ansvaret för vad? 

• Vad anser du att ni saknar kunskapsmässigt?  

• Vilka hinder upplever du i inhämtningen av kunskap? 

• Ex: tid, resurser, intresse osv.   

• Hur sker er kompetensförsörjning ut för era anställda? 

• Utbildas dem även inom IKT och digital kommunikation? 

 

Område 2 - Vilken kunskap efterfrågar HR-avdelningar för att möta framtidens 

utveckling. 

Hur tror ni digital HR kommer påverka er organisation de kommande 5-10 åren? 

• Vilka blir dom största utmaningarna? 

• Vad för kompetens skulle ni behöva för att möta framtiden? 

• Anser du att ni har den kompetens som krävs för att möta framtiden? 

• Om inte, hur planerar ni att möta de nya kompetenskraven? 

• Hur ser ni på betydelsen av utbildningssystemet kontra intern utbildning, 

kopplat till framtiden inom HR? 

 



	  

Har ni en tydlig plan eller strategi hur ni ska hantera förändringsresan för HR kopplat till 

digitaliseringen? 

• Vilka nya roller tillkommer, alternativt försvinner? 

• Hur tror ni arbetsuppgifterna kommer förändras? 

 

Område 3 - Hur ser HR-anställda på matchningen mellan personalvetarutbildningen 

och arbetsmarknaden. 

Hur känner du att matchningen mellan personalvetarutbildningar och arbetsmarknadens 

kompetenskrav är? 

 

Vid rekrytering av HR personal, vad anser ni är det viktigaste? 

• Sett till utbildning, vilka kurser och därmed kunskaper värderar ni högst?  

• Vilka utmaningar möter de nyanställda? 

• Hur ser ni på kompetensförsörjning vid nyanställning?  

• Vem skulle du säga ansvarar för kunskap inom system och digital-HR? 

Utbildningssystemet eller interna utbildningar?  

• Hur hade du önskat att det var?  

• Hur möter ni upp när anställda saknar förväntade kunskaper? 

• Vad hade du lagt mer fokus på under utbildningen för att matcha 

arbetsmarknaden? 

 

Vad anser ni att det behövs mer kompetens om? 

• Om du tänker digital kompetens, IKT? 

 

Fråga om respondenterna har några övriga synpunkter eller tankar de vill dela med sig 

utav.  

 

	     



	  

Bilaga 3 – Mall för tematisering 
Digital HR och kompetensförsörjning 
  Vad 

är 
digit
al 
HR? 

Vad 
använd
er du 
för 
digitala 
HR-
verktyg 
i ditt 
arbete? 

Hur 
påverk
ar 
dessa 
system 
dig i 
ditt 
arbete? 

Har 
digitalisering
en 
effektiviserat 
arbetssätt 
som 
förväntat 

Vad ser 
du för 
utmaning
ar digitala 
HR-
verktygen 
medfört? 

anser du dig 
ha tillräcklig 
kompetens 
för att 
hantera 
digitalisering
en inom HR? 

Hur 
skulle du 
klassa er 
HR-
avdelnin
gs 
kunskap 
på 
området? 

Har ni 
inom HR-
avdelning
en någon 
utbildning 
inom 
digital-
HR och 
IKT? 

Hur 
kompetensförsör
jer ni den här 
frågan? 

Intervjupers
on 1                   

Intervjupers
on 2                   

Intervjupers
on 3                   

Intervjupers
on 4                   

Intervjupers
on 5                   

  
  



	  

HR i framtiden och det förändrade kompetenskravet 

  Hur 
kommer 
digital HR 
att påverka 
er de 
kommande 
5–10 åren? 

Vilka blir dom 
största 
utmaningarna? 

Vad för 
kompetens 
skulle ni 
behöva för 
att möta 
framtiden? 

Anser du 
att ni har 
den 
kompetens 
som krävs 
för att 
möta 
framtiden? 

Har ni en 
plan/strategi hur 
ni ska hantera 
resan för HR 
kopplat till 
digitaliseringen? 

Vilka nya 
roller 
tillkommer, 
alternativt 
försvinner? 

Hur tror ni 
arbetsuppgifterna 
kommer 
förändras? 

Intervjuperson 
1               

Intervjuperson 
2               

Intervjuperson 
3               

Intervjuperson 
4               

Intervjuperson 
5               

 
  



	  

Personalvetarutbildningen och arbetsmarknaden 

  Hur känner du att 
matchningen 
mellan 
personalvetarutbil
dningar och 
arbetsmarknadens 
kompetenskrav 
är? 

Vid 
rekryter
ing av 
HR 
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l, vad 
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kurser 
och 
därmed 
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Vilka 
utmanin
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nyanställ
da? 
  
  

Hur ser ni på 
kompetensförsö
rjning vid 
nyanställning? 

Hur 
möter 
ni upp 
när 
anställd
a saknar 
förvänt
ade 
kunska
per? 

Vad hade du 
lagt mer 
fokus på 
under 
utbildningen 
för att 
matcha 
arbetsmarkn
aden? 

Vad 
anser ni 
att det 
behövs 
mer 
kompet
ens 
om? 

övriga 
synpun
kter 
eller 
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de vill 
dela 
med sig 
utav. 
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