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Förord  
 
Under de tre år som vi tillbringat på Ekonomprogrammet (distans) från Högskolan i Gävle har 

vi två gånger närvarat fysiskt på plats i Gävle. Då vi skött inlärningen över nätet genom det 

som vår egen uppsats kallar e-learning har vi ett personligt intresse i ämnet och personlig 

erfarenhet av de ökade digitala möjligheter som vi idag ser och som uppsatsen handlar om. 

Med det sagt vill vi tacka Högskolan i Gävle för de här åren och även rikta ett stort tack till de 

två verksamheter och dess anställda som gjort det möjligt för oss att genomföra studien. Vi 

vill även tacka våra handledare Stig Sörling och Tomas Källquist för deras stöd under arbetet 

med uppsatsen. Slutligen ett stort tack till våra nära och kära som varit vid vår sida när vi 

pendlat mellan hopp och förtvivlan under arbetets gång. 

Vi ses i arbetslivet! 

Jenny Berglund och Moa Dahlberg  
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   SAMMANFATTNING 
 

Titel: Digital HR- Vilka effekter har digitaliseringen på de anställda och deras relationer?  
  
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Jenny Berglund och Moa Dahlberg 
 
Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist 
 
Datum: 2017 – juni 
 
Bakgrund och Syfte: Digital HR är ett system för verksamhetsstyrning där digitala 
verktyg används för att hantera verksamhetens mänskliga resurser. Tidigare forskning 
menar att det finns en brist på forskning gällande användande av digital HR ur de 
anställdas perspektiv och även hur relationerna påverkas. Studiens syfte är därmed att 
öka förståelsen för hur anställda upplever användandet av digital HR, samt vilka effekter 
användandet kan ha på relationer i verksamheter.  
Metod: Studien antar ett hermeneutiskt perspektiv med inspiration från aktörssynsättet. 
Forskningsansatsen har en abduktiv inriktning där en kvalitativ forskningsdesign har 
använts med tio semistrukturerade intervjuer. 
  
Resultat & slutsats: Studien visar att digitala HR-verktyg uppfattas som ett värdefullt 
stöd i arbetet, men ibland med en ökad arbetsbelastning. Vidare visar studien att 
relationerna bara till viss del har påverkats av digital HR och då främst genom att 
kommunikationen till större del sker digitalt. Studien visar även att ingenting kan ersätta 
det personliga mötet.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Studien kunde ha utvecklats än mer om ansvariga 
intervjuats över motiveringen till nuvarande digitala HR-verktyg. Det för att se chefers 
upplevelser av de aktuella lösningarna, men även för att se om de reflekterat över andra 
alternativ. Vi anser därför att fortsatt forskning kan ge ett bidrag genom att studera ämnet 
från ett chefsperspektiv, eftersom det finns en brist på forskning även ur det 
perspektivet.   
 
Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att digital HR ökar känslan av trygghet 
och kontroll i arbetet, men att det även kan öka arbetsbelastningen. Studien visar även att 
en digital relation ses som en möjlighet att få en relation till fler i organisationen. Sett till 
det praktiska huvudbidraget ges rådet att satsa på en genomgående utbildning i systemen. 
Ytterligare praktiska bidrag är att ha alternativa lösningar när tekniken inte fungerar och 
att fler organisationer borde överväga att använda digital HR som ett sätt att samla allt 
gällande personalen på ett ställe. 
 
Nyckelord: Digital HR, anställda, relationer, information, tillgänglighet 
  

  
  
  
 



 

 

   ABSTRACT 
 

Title: E-HR - What effects do the digitizing have on employees and their relations? 
  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Jenny Berglund and Moa Dahlberg 
 
Supervisor: Stig Sörling and Tomas Källquist 
 
Date: 2017 – June 
 
Aim: E-HR is an enterprise management system where digital tools are used to manage 
the human resources of the organisation. Previous research argues that there is a lack of 
research on the use of e-HR from the employee perspective and also with a focus on how 
the relationships are affected. The aim of the study is thus to increase understanding of 
how employees experience the use of e-HR and what effects digitization may have on the 
relationships in the organisation. 

  
Method: The study assumes a hermeneutic perspective with inspiration from the 
operator approach. The research program has an abductive focus in which a qualitative 
research design has been used with ten semistructured interviews. 
 
Result & Conclusions: The study shows that e-HR tools are perceived as a valuable 
support at work, but sometimes with increased workload. Furthermore, the study shows 
that the relationships have been influenced only to a small extent by e-HR and mainly 
because communication in larger part is done digitally. The study although shows that 
digital HR can not replace the personal meeting. 
  
Suggestions for future research: The study could have been developed even more if the 
management had been interviewed about the motivation for current digital HR tools. This 
to study the manager's experiences of the current solutions, but also to see if they have 
concidered other options. We therefore consider that further research could provide 
contributions by studying the subject also from the manager's perspective, as there is also 
a lack of research about their perspective. 
  
Contribution of the thesis: The theoretical contribution of the study is that e-HR 
increases the sense of safety and control, but that digitizing can also increase workload. 
The study also shows that a digital relationship is seen as an opportunity to get a 
relationship with a larger number of employees within the organization. The practical 
contribution is the advice to focus on education of the systems as well as to have back-up 
when the technology fails. The practical contribution of the study also applies to the fact 
that more organizations should consider using e-HR as a way to gather all the relevant 
information about the employees in one place. 
 

   Key words: E-HR, employees, relations, information, availability 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund  
Den teknologiska utvecklingen är idag den viktigaste faktorn bakom vår stigande levnadsstandard 

och välståndsutveckling i Sverige (Chirico-Willstedt & Snellman, 2016). Då den första industriella 

revolutionen handlade om att ångmaskinen och järnvägen byggdes handlade den andra industriella 

revolutionen om elektricitetens utbredning och förbränningsmotorns framväxt (ibid.). Idag befinner 

vi oss istället i en digital revolution där Frey och Osborne (2013) menar att nästan hälften av alla 

jobb kommer ersättas av robotar och datorer i framtiden. Den teknologiska utvecklingen har de 

senaste åren ändrat sättet vi lever våra liv, hur vi kommunicerar med varandra men även hur vi 

arbetar och hur organisationer är organiserade (Gupta & Saxena, 2012). Genom den digitala 

utvecklingen skapas nya affärsmodeller med nya digitala system som både påverkar 

verksamhetsstyrningen och arbetsmarknaden i stort (Chirico-Willstedt & Snellman, 2016). I den 

globala ekonomi som vi idag lever i menar därför Svenskt Näringsliv att det blir allt viktigare för 

organisationer att dra maximal nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder (ibid.).  

  

Sedan 2000-talets början har det hänt mycket med teknikutvecklingen där organisationer har fått en 

helt annan möjlighet att organisera verksamheten (Findikli & Bayarcelik, 2015). Organisationer 

idag förväntas agera inom såväl e-handel som digitala sätt att hantera kundrelationer, men där också 

organisationens sätt att hantera de mänskliga resurserna går mot en mer digital hantering (Gupta & 

Saxena, 2012).  I takt med att tekniken har utvecklats har digital HR fått ett allt större utrymme i 

organisationer där Findikli och Bayarcelik (2015) beskriver digital HR som en metod för att uppnå 

organisationens strategi, policy och praxis, med stöd från webbaserad teknik. 

  

1.2 Problemdiskussion 
Under 1990-talet började begreppet human resources (HR) få ett allt större utrymme i 

organisationer där Lengnick-Hall och Lengnick-Hall (2006) menar att det är genom HR-arbetet som 

verksamheten skapar de långsiktiga konkurrensfördelarna. Under det sena 1990-talet fick också 

begreppet human resources information system (HRIS) en ökad uppmärksamhet och har idag sitt 

fokus på att samla in och underhålla den data som behövs för att hantera en organisations mänskliga 

resurser (Flynn, 2015). HRIS hjälper på så vis till att automatisera de system som används av HR-

funktionen för att på ett enklare sätt kunna överblicka organisationens mänskliga resurser (Martin & 

Reddington, 2010). Syftet med HRIS är därmed att hjälpa HR-avdelningen att uppnå de mål som 

organisationen har genom dess personal och är endast inriktat mot HR-personalen. Digital HR är 

något som har utvecklats de senaste årtiondena enligt Lengnick-Hall och Moritz (2003) och 
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Hawking, Stein och Foster (2004). Digital HR har ett fokus på att med hjälp av webbaserade 

kanaler uppnå organisationens strategi, policy och praxis genom hela dess personal (Gupta & 

Saxena, 2012). På så vis är tänkta användare av digital HR inte bara HR-avdelningen, som för 

HRIS, utan även ledningen och organisationens personal (Zafar, 2012).  

 

Digital HR har med de senaste årens teknikutveckling fått en allt större framväxt och har gjort det 

möjligt för organisationer att i realtid skapa en informationsbas vilket kan öka självbetjäningen i 

verksamheten (Lengnick-Hall & Moritz, 2003; Hawking et al., 2004). En digital HR-databas 

genererar information i realtid där exempelvis HR-service, webbapplikationer och chefs- och 

medarbetarportaler innefattas (Lengnick-Hall & Moritz, 2003). Ett viktigt utvecklingsstadie för 

digital HR har innefattat skapandet av ett intranät som exempelvis kan kommunicera 

organisationens policys, men även olika typer av tillämpningsprogram som ska hjälpa en anställd på 

en viss avdelning att söka information och ta beslut (Lengnick-Hall & Moritz, 2003). Då de 

anställda har en möjlighet att söka information i databasen kan de ta flera beslut på egen hand, 

samtidigt som chefer kan få tag på information utan att gå omvägar via exempelvis HR-avdelningen 

(ibid.). Genom att använda sig av digital HR menar Lengnick-Hall och Moritz (2003) att 

organisationens administrativa personalarbete minskar och HR-avdelningen kan istället få en allt 

mer strategisk roll för att öka verksamhetens intellektuella kapital. 

  

Tidigare forskning har presenterat fördelar med digital HR samt hur en lyckad implementering av 

digitala HR-system ska se ut. Lengnick-Hall och Moritz (2003) menar att fördelar som har visat sig 

uppkomma med digital HR är att kostnaderna har minskat på grund av ett minskat administrativt 

jobb, samt att kunskapsutbytet i organisationen har ökat. Panayotopoulou, Vakola och Galanaki 

(2007) ser att företag som har implementerat digital HR menar att det underlättar 

rekryteringsprocessen, ökar kommunikationen i verksamheten och innebär minskade kostnader. De 

företag som har valt att inte implementera digital HR menar att det är på grund av begränsad 

användbarhet, säkerhetsfrågor och en osäkerhet i vilka metoder som används (Panayotopoulou et 

al., 2007). Annan forskning berör även hur säkerheten för data och system ska hanteras i 

organisationerna där den personliga integriteten diskuteras (Zafar, 2012).  

  

Tidigare forskning visar även att det finns aspekter av digital HR som behöver undersökas eller 

undersökas vidare då det finns en brist på forskning inom en del områden som är relevanta vid 

användande av digital HR. Enligt Panayotopoulou et al. (2007) finns det ett behov av forskning på 

området som berör effekterna genom användandet av digital HR, då de menar att det finns ett 

forskningsgap gällande hur de anställda upplever användandet av digital HR. Francis, Parkes och 
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Reddington (2014) uppmärksammar också bristen på undersökningar utifrån vilka effekter digital 

HR har på HR-personal, chefer och anställda. Findikli och Bayarcelik (2015) menar att det idag 

saknas ingående studier om hur digital HR påverkar anställda på olika avdelningar och hierarkiska 

nivåer, då den forskning som finns idag grundar sig i intervjuer med anställda på HR-avdelningen 

och inte övriga anställda.  

  

Francis et al. (2014) fokuserar i sin studie på riskerna med digital HR med dess negativa effekter, 

som de anser är förbisedda då övrig forskning mestadels behandlar fördelarna med digital HR. 

Tidigare empiriska analyser visar enligt författarna både på fördelar och problem avseende att den 

fysiska kontakten ersätts av en mer digitaliserad sådan, och påpekar att trots att relationer är en 

viktig del av digital HR är konsekvenserna för relationerna fortfarande outforskade (Bissola & 

Imperatori, 2014). En del inom begreppet relationer är sociala relationer som innefattar vikten av ett 

socialt stöd på arbetet för att skapa trivsel (Ducharme & Martin, 2000). Sociala relationer är enligt 

Bejerot och Härenstam (2011) nödvändiga för att vi människor ska förstå och hantera vår omvärld 

och är därmed också nödvändiga för att kunna utföra ett arbete. Sociala relationer är vidare enligt 

Bejerot och Härenstam (2011) ett komplext begrepp som måste definieras och i denna studie 

begränsar vi oss till arbetsrelaterade relationer och då särskilt mellan anställda, chefer och HR-

personal. 

  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns flera områden inom digital HR som 

behöver ytterligare forskning. Tidigare forskning behandlar implementering av digitala HR-system 

men studier saknas om hur användandet av digital HR påverkar de anställda där också relationer är 

en viktig del.   

  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur anställda upplever användande av digital HR samt vilka 

effekter användandet kan ha på sociala relationer i verksamheter. 
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2.  Metod 
I kapitlet kommer metodvalet att presenteras där den vetenskapsteoretiska referensramen för 

studien grundar sig i hermeneutiken och aktörssynsättet. Vidare presenteras tillvägagångssättet, 

där en abduktiv ansats och valet av kvalitativa intervjuer motiveras. Slutligen kommer 

bearbetningen av insamlat material att diskuteras med olika etiska överväganden och 

kvalitetskriterier inom den kvalitativa forskningen. 

  

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 
För att kunna välja metodsynsätt och metodik måste först relationen till grundläggande 

föreställningar vara tydliggjorda och det är den relationen som är vetenskapsteori enligt Arbnor och 

Bjerke (1994). Författarna menar att de antaganden som görs om verkligheten innebär att vissa 

antaganden görs om hur den är skapad och ser ut, vilket påverkar det metodsynsätt som anammas. 

Vi ska i kommande del presentera vår vetenskapsteoretiska referensram som är till grund för den 

metod vi kommer att använda. 

2.1.1 Hermeneutik och dess förståelseperspektiv	

Det finns olika perspektiv för att förstå synen på kunskap där ett av perspektiven är hermeneutiken, 

som betyder tolka på grekiska (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Då studiens syfte är att försöka 

uppfatta och tolka hur anställda upplever digitalisering i sina arbetsliv måste vi ha fokus på den 

anställdes perspektiv för att kunna uppnå studiens syfte. Bryman och Bell (2013) sammanfattar 

hermeneutiken som en term inom samhällsvetenskapen som står för teori och metod när det gäller 

tolkning av människors handlingar, där tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker ur den 

sociala aktörens vinkel. För oss blir det tydligt att vår studie har ett hermeneutiskt synsätt då vi ska 

studera de anställda som en social aktör med hänsyn till relationerna.. 

  

Hermeneutiken vill söka förståelse och skapa värdefulla sammanhang, där en av hermeneutikens 

grundpelare är att upplevelserna inte ska mätas utan det viktiga är att tolka människors beteende för 

att öka förståelsen för hur de uppfattar världen (Hartman, 2004). Att exakt mäta hur de anställda 

upplever digitalisering och dess påverkan på relationer är svårt. Därmed kan studien istället skapa 

en förståelse över olika värdefulla sammanhang som de anställda ser genom användningen av 

digital HR, vilket vi menar styrker vårt synsätts samhörighet med hermeneutiken. 

  

Hermeneutiken menar också att det viktiga är att förstå helheten ur det enskilda och det enskilda ur 

helheten (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Lindholm (2001) förklarar det genom “den hermeneutiska 

cirkeln” som är ett vanligt tema i diskussioner rörande hermeneutik. Lindholm (2001) menar dock 
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att tolkningen av delar och helheter snarare handlar om en spiral, då det annars endast blir rundgång 

utan att komma vidare. Arbetet med studien har formen av den hermeneutiska spiralen där vi 

inledde med inläsning av tidigare forskning. Inledningsvis söktes teori genom begreppen 

affärssystem och HR och där begreppen gav en helhetsbild av området i likhet med den 

hermeneutiska spiralen, vilken sedan förändrades när vi sökte vidare på det mer specifika begreppet 

digital HR. Alla sökningar har dock gjorts med sökorden översatta till engelska, för att få tillgång 

till en bredare teoretisk referensram, där e-HR är den engelska benämningen för digital HR. 

Fortsättningsvis utvecklades inriktningen till digitaliserade relationer, vilket innebar att vår 

helhetsuppfattning återigen ändrades och vi kom således längre i den hermeneutiska spiralen. 

Hermeneutiken och dess spiral anser vi är en bra utgångspunkt för vårt arbete då delarna i form av 

digital HR, de anställda och relationer behöver ses i sin helhet för att kunna tolkas och förstås, 

precis som den hermeneutiska traditionen förespråkar.  

2.1.2 Aktörssynsätt för att förstå den sociala helheten	

Relationer inom en organisation påverkas av den sociala aktiviteten (Björkman & Lervik, 2007) och 

vi behöver därför se den sociala helheten i verksamheterna utifrån delen relationer. Det då 

aktörssynsättet enligt Arbnor och Bjerke (1994) intresserar sig av att förstå sociala helheter, där 

helheten förstås utifrån delarnas egenskaper vilket i vårt fall är hur digitaliseringen har påverkat 

relationerna. Vi menar att vår studie inspireras av aktörssynsättet då vi vill se på de anställda som en 

social aktör för att undersöka hur relationerna som helhet har påverkats av den digitalisering som 

organisationen anammat. Aktörssynsättet är också ett av de metodsynsätt som innefattas i ämnet 

företagsekonomi menar Arbnor och Bjerke (1994) och bygger på förstående kunskap, det vill säga 

hermeneutik. Då studien även innefattar relationer som är ett socialt fenomen, finner vi 

aktörssynsättet relevant då det främst har intresse av betydelsen av sociala fenomen utifrån dess 

subjektiva logik (ibid.).  

2.1.3 Förförståelse som ett kvalitetskrav inom kvalitativ forskning	

För att kunna tolka en verklighet, vilket är det som vi eftersträvar inom det hermeneutiska synsättet, 

finns det ofta en kunskap redan från början vilket benämns förförståelse (Hartman, 2004). 

Förförståelsen innefattar sådant som språk, begrepp och personliga preferenser som påverkar vårt 

sätt att förstå andra människor (ibid.). Då vi tidigare arbetat i de organisationer som undersöks i vår 

studie är vi i viss mån bekanta med både begrepp, miljön och personerna i organisationen vilket det 

enligt Hartman (2004) är viktigt att redogöra för. Förförståelsen, vilken inkluderar personliga 

preferenser, är viktig att redovisa för att studien ska uppnå den objektivitet som ska finnas i både 

intervjun och dess resultattolkning. Även Thurén (2007) och Alvesson och Sköldberg (2008) menar 
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att förförståelsen är viktig och att den är skäl till att en forskares tolkning alltid besitter en relativ 

objektivitet. Med hänsyn till objektivitetskravet var vi inför intervjuerna noggranna med att påpeka 

att vi var där utifrån en undersökande och opartisk roll, för att på så vis nå en så hög objektivitet 

som möjligt trots den förförståelse vi redan har om organisationerna. Vi har även varit noga med att 

försöka undvika att våra personliga erfarenheter från organisationerna påverkar analysen av det 

empiriska materialet och har därmed endast utgått från det som respondenterna uttryckt, utan att 

göra egna antaganden utifrån den förförståelse vi har för organisationerna.  

  

2.2 Tillvägagångssätt 
Då både den hermeneutiska traditionen och aktörssynsättet antar ett förståelseperspektiv är en 

kvalitativ metod användbar för vår studie då den har för avsikt att skapa en djupgående förståelse av 

hur människor uppfattar sin livsvärld (Hartman, 2004). Då vi behöver utgå från tidigare forskning 

inom området digital HR, samtidigt som vi vill skapa ny kunskap hur relationerna påverkas av 

digitaliseringen, har en abduktiv ansats valts där empiri och teori samspelar (Carr, Durant & 

Downs, 2004).  

2.2.1 Abduktiv ansats för att förstå digital HR	

Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ metod ofta innebär en induktiv ansats där teori kan 

skapas utifrån empiriska undersökningar, medan det deduktiva handlar om att utifrån en teori skapa 

en empirisk undersökning. Vi har dock valt en abduktiv ansats då Johansson-Lindfors (1993) menar 

att det är en bra ansats att anta i studier med ett hermeneutisk synsätt precis som vår. Abduktion 

innebär att det finns ett logiskt sätt att förstå olika omständigheter, samtidigt som det finns en 

möjlighet att justera de logiska slutsatserna allt eftersom ny information dyker upp (Carr et al., 

2004). Abduktion skapar därmed ett växelvist samspel mellan teori och empiri (Johansson-Lindfors, 

1993). Genom att växelvis använda oss av teori inom området digital HR samtidigt som vi använder 

intervjuer för att se nya viktiga delar inom området skapas ett växelvist samband mellan teori och 

empiri precis som abduktion förespråkar. 

  

Reichertz (2010) menar att det finns ett framträdande argument för varför forskare brukar använda 

sig av abduktion då abduktion ofta går att hitta i kvalitativa studier i hopp om att skapa något som är 

regelstyrt med reliabilitet. Just reliabiliteten, som betyder mätbarhet, är något som det ofta framförs 

kritik mot i kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2013). Då vi inte exakt kan mäta hur de anställda 

upplever att relationerna i organisationen har ändrats med digitalisering kan vi istället skapa en viss 

reliabilitet genom abduktion, då vi kontinuerligt kan se om vår empiri överensstämmer med tidigare 
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forskning. Det i sin tur skapar en regelstyrning i viss mån, vilket annars kan vara svårt att uppnå i 

kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). 

2.2.2 Insamling av material 	

Primärinformation från intervjuer 

Inför valet av metod använde vi en vetenskaplig artikel skriven av Parry och Tyson (2011) som har 

undersökt hur väl målen som sattes vid implementering av digital HR överensstämde med resultatet 

när digital HR väl var implementerat. Både författarna och även Ruel, Bondarouk och Looise 

(2004) menar att kvalitativa intervjuer är en lämplig metod vid studier av digital HR då nivån av 

användning kan skilja sig åt mellan olika organisationer. Vi väljer därmed en datainsamlingsteknik 

utifrån en kvalitativ metod med intervjuer, där insamling av ny data enligt Arbnor och Bjerke 

(1994) ger primärinformation.  

  

Sekundärinformation genom vetenskapliga artiklar 

Förutom den primärinformation som intervjuerna ger grundas även studien på tidigare forskning där 

den teoretiska referensramen till största delen bygger vetenskapliga artiklar, vilket är 

sekundärinformation som innebär att vi utnyttjar redan insamlat datamaterial (Arbnor & Bjerke, 

2014). För att åstadkomma en väl underbyggd studie är vi beroende av att få tillgång till tidigare 

forskning inom området digital HR. Då digital HR är ett förhållandevis nytt område finns det 

begränsad litteratur på området varför relevanta och givande vetenskapliga artiklar är än viktigare. 

De forskningsbaser som använts för att hitta vetenskapliga artiklar är Google Scholar, Academic 

Search Elite, Scopus, Discovery och Högskolan i Gävles databas för vetenskapliga artiklar.  

2.2.3 Källkritik 	

Äkthet 

All källkritik har enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att göra med frågan om förvrängning av 

information. Bryman och Bell (2013) menar att ett viktigt kriterium för att granska material är 

äkthet där Eriksson och Hultman (2013) och Alvesson och Sköldberg (2008)  menar att det är 

genom äktheten som det går att undersöka om källan är det den utger sig att vara. Just äktheten är 

ett viktigt begrepp i studien och för att bedöma äktheten i de vetenskapliga artiklar som använts har 

endast artiklar som är Peer Reviewed valts, vilket är det främsta bedömningskriteriet och innebär att 

en granskning har gjorts av forskare som är kunniga inom området (Vetenskapsrådet, 2011).  
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Tendenskritik 

Ytterligare ett kriterium för källkritik som vi använt är tendenskritik där källans grad av medvetet 

eller omedvetet intresse av att vinkla informationen ska bedömas (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Det är något som vi försökt ha i åtanke vid inläsning av teori där vi undvikit vinklad information av 

exempelvis företag som vill sälja olika digital HR system, trots deras välformulerade beskrivningar 

av digital HR. Här menar vi att valet att alla artiklar ska vara Peer reviewed har varit till hjälp för att 

styrka källorna även ur ett tendenskritiskt perspektiv. Under intervjuerna har vi också försökt att ha 

tendenskritik i åtanke då vi försökt få respondenterna att vara ärliga istället för att säga saker som de 

tror att vi eller arbetsgivaren vill höra.  

  

Avstånd och beroende 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar även att begreppen avstånd och beroende har betydelse för 

källkritiken. Avstånd avser att ju längre bort i tid källan befinner sig från händelsen desto mindre 

värd är den, och beroende syftar på hur många led informationen har passerat innan den kommit till 

källan (ibid.). Bedömningen genom avstånd och beroende anser vi styrker våra källors trovärdighet 

även om den teoretiska referensramen i huvudsak grundas på sekundärinformation men där flertalet 

artiklar presenterar resultat från egna studier. Empiriavsnittet ger primärinformation som dessutom 

är respondenternas självupplevda händelser som ligger nära i tid. Även om vi vill undersöka en 

förändring som skett över tid är digital HR så pass nytt att respondenterna oftast inte behöver gå 

långt tillbaka i tid för att minnas hur det var innan de aktuella digitala HR-systemen började 

användas.  

2.2.4 Strategiskt urval och bekvämlighetsurval	

Oberoende av synsätt vill varje studie uppnå vissa resultat, men där verkligheten aldrig kan 

omfattas i sin helhet utan den måste försöka studeras, förklaras och förstås genom en del av den, det 

vill säga ett urval (Arbnor & Bjerke, 1994). Urvalsprinciperna kan enligt Alvehus (2013) se lite 

olika ut beroende på vilken metod som används i arbetet. Vid kvalitativ forskning, som vår studie 

består av, är representativiteten inte viktigt enligt Bryman och Bell (2013), vilket även 

aktörsynsättet framhåller då synsättet syftar till att förstå endast en viss grupp människor (Arbnor & 

Bjerke, 1994).  

  

I studien används ett strategiskt urval, vilket innebär att respondenter har valts utifrån fördelen att 

de kan ge oss den information vi söker (Alvehus, 2013). Då avsikten med studien är att studera den 

digitala utvecklingen har ett viktigt urvalskriterium varit att respondenterna arbetat i organisationen 

en längre tid, då de annars inte kan uttala sig om förändring över tid. Vi har valt respondenter som 
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arbetat minst fem år eller fem säsonger. En del av strategiskt urval är att känna till den miljö som 

ska studeras (Alvehus, 2013) vilket är aktuellt i vårt fall då vi tidigare arbetat inom de aktuella 

organisationerna. Med det strategiska urvalet kommer också utrymme för misstag enligt Alvehus 

(2013) då vi kan riskera att bli för strategiska och därigenom gå miste om respondenter som inte ses 

som relevanta vid första anblicken. För att undvika att bli för strategiska är de enda kriterierna vi 

särskilt valde ut ålder och anställda från olika avdelningar för att få en bredd av respondenter. Att 

urvalet innefattar ålder beror på att tidigare forskning visar att det kan vara en påverkande faktor för 

respondenternas upplevelse av digital HR (Bissola & Imperatori, 2014). 

  

I viss mån har även bekvämlighetsurval tillämpats, vilket enligt Alvehus (2013) samt Bryman och 

Bell (2013) innebär att urvalet baseras på respondenternas tillgänglighet. Vi menar att 

bekvämlighetsutval har använts då vi efter svårigheter att få företag att medverka valde att kontakta 

två organisationer där vi i någon grad har personliga kontakter. En nackdel med 

bekvämlighetsurvalet är enligt Alveus (2013) att det är svårt att nå en generalisering och en 

representativitet. Då vi genom det hermeneutiska och aktörssynsättet vill skapa en ökad förståelse 

har vi inte för avsikt att uppnå en generalisering, utan vi vill istället skapa värdefulla insikter för hur 

anställda i två organisationer upplever digitaliseringen. Baserat på ovanstående redogörelse anser vi 

därför inte att studiens kvalitet har riskerats genom de urvalsprinciper vi tillämpat. 

2.2.5 Etiska överväganden 	

Konfidentialitetskravet 

Anonymitetskravet, eller konfidentialitetskravet som det också brukar kallas, innefattar att privata 

uppgifter som identifierar deltagarna i undersökningen måste behandlas med konfidentialitet (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  Vi har tagit konfidentialiteten på stort allvar där alla personuppgifter eller 

annat som kan avslöja våra kontakters identiteter har förvarats otillgängliga för alla utom oss två 

som genomfört studien. Bryman och Bell (2013) nämner anonymitet som ett av de viktigaste etiska 

överväganden att ta ställning till i en studie. Då vi valt att studera olika organisationer var det viktigt 

att de anställda kunde nämnas anonymt för att de på så vis skulle kunna vara öppna och ärliga i 

högsta möjliga mån. Flera av respondenterna uttryckte att de inte behövde vara anonyma men för att 

inte riskera att någon av de som önskade anonymitet inte skulle avslöjas valde vi att låta alla 

respondenter vara anonyma. 
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Samtyckeskravet 

Ytterligare en etisk frågeställning som har varit viktig för oss är det som Bryman och Bell (2013) 

benämner som samtyckeskravet. Samtyckeskravet innefattar ett godkännande av att delta i en 

undersökning, där en deltagare som kan komma att medverka måste få så mycket information som 

möjligt innan för att kunna ge sitt samtycke eller nekande att delta i studien (Kvale & Brinkmann, 

2014). För att kunna uppnå samtyckeskravet valde vi i ett så tidigt att formulera intervjufrågor, för 

att på så vis kunna ge eventuella deltagare en möjlighet att ge sitt samtycke inom riktlinjerna för 

samtyckeskravet (Bryman & Bell, 2013). När vi kontaktade respondenterna med förfrågan om 

medverkan var vi tydliga med vad intervjun skulle beröra för frågor, vilket redovisas i Bilaga 1. 

  

Konsekvensprincipen 

Ett annat viktigt etiskt övervägande är konsekvensprincipen som innebär att forskaren inte ska 

orsaka deltagaren skada (Kvale & Brinkmann, 2014). Att inte orsaka deltagarna skada var en 

mycket viktig del i vår studie, då vi inte ville att de anställda skulle se ett deltagande som något som 

kunde skada deras relation till varken organisationen, arbetskamrater eller chefer. För att inte orsaka 

deltagarna skada valde vi därför att nämna både organisationerna och respondenterna anonymt. 

  

Forskarens roll 

Johansson-Lindfors (1993) menar att forskarpåverkan nästintill är omöjligt att undvika i 

samhällsvetenskapliga studier men att det är viktigt att ha i åtanke för att kunna undvika det i största 

möjliga mån. Genom den starka interaktionen som skapas vid en kvalitativ intervju är det lätt att 

intervjuaren identifierar sig med sina undersökningspersoner och tappar sin profession vilket kan 

leda till en för hög empati för att skapa en mer personlig vänskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Då 

vi båda har en relation till de organisationer vi valt att undersöka var vi inför våra intervjuer 

noggranna att påpeka att vi är där utifrån en undersökande roll där vi kommer ställa frågor om olika 

digitala verktyg som vi har en grundkunskap om, men där vi är intresserade av hur respondenten 

upplever dem. Då vi även är ytligt bekanta med några av undersökningspersonerna var det viktigt 

att vi försökte lyssna istället för att interagera med respondenterna i för hög grad. Det för att i linje 

med Johansson-Lindfors (1993) undvika forskarpåverkan i högsta möjliga grad. 
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2.2.6 Utformning av intervjuguide 	

Då kvalitativa intervjuer ofta är en ganska fri metod menar Hartman (2004) att det är en bra idé är 

att använda en intervjuguide då författaren menar att det annars är lätt att intervjun till viss del 

lämnar det vi egentligen är intresserade av.  Då vi inte kände oss helt bekväma med att endast ställa 

öppna frågor ansåg vi att en intervjuguide var en bra metod för att vi på så vis skulle hålla oss till de 

områden som berör studiens syfte. 

  

En intervjuguide använder sig av olika teman som ska diskuteras, och som dessutom tas i en 

särskild ordning för att föra intervjupersonen i rätt stämning (Hartman, 2004). Vi utvecklade utifrån 

studiens syfte en intervjuguide (Bilaga 2) med två områden utifrån följande teman: nuvarande 

digitala användningsområden med dess positiva och negativa effekter. Nästa delområde behandlar 

respondentens upplevelser av relationerna i organisationen utifrån de digitala verktygen med dess 

positiva och negativa effekter. Avslutningsvis formulerade vi en fråga om övriga synpunkter för att 

ge respondenten en möjlighet att uttrycka åsikter om aspekter som inte berörs genom 

intervjuguiden, men som eventuellt skulle kunna vara relevant för studien. 

  

En viktig del att ha i åtanke när vi ska ställa frågor i en intervju menar Kvale och Brinkmann (2014) 

är att frågorna bör vara korta och enkla, där första frågan gärna får behandla en konkret situation för 

att föra in intervjun på rätt spår. Intervjuerna inleddes därav med frågor om hur länge respondenten 

arbetat på företaget och en konkret fråga om hur en vanlig arbetsdag kan se ut. Då vi dessutom ville 

få in respondenten på rätt spår så berörde den andra frågan vilka digitala verktyg som respondenten 

använder på jobbet, så som mobil eller dator. Sedan övergår intervjun till att behandla de digitala 

HR-funktioner som respondenten använder i sitt arbete och dess påverkan på relationerna, för att 

sedan följa respondenten genom intervjun med stöd av intervjuguiden. 

  

En vanlig variant inom intervjuguider 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 ansåg att en tratt-variant var en bra utgångspunkt där intervjuguiden först 

ställer allmänna frågor för att se vilka digitala verktyg som användes i organisationen, för att sedan 

specificera frågorna till hur användningen exakt ser ut och de positiva och negativa upplevelserna 

kring användandet. Gällande relationerna ställs först frågor utifrån om respondenterna upplevt 

någon förändring med den ökande digitaliseringen, för att sedan ställa mer djupgående frågor om 

digitaliseringens positiva och negativa effekter på relationerna. 
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2.2.7 Förberedelser inför intervjuer	

Bryman och Bell (2013) anser att det är bra att genomföra en pilotundersökning innan de egentliga 

intervjuerna om möjligheten finns. Det för att få insikt om hur instruktioner, frågor och frågornas 

ordningsföljd påverkar resultatet, samt att vi som ska intervjua blir vana och trygga med situationen 

(ibid.). Inför intervjuerna testade vi därför intervjuguiden på två anställda vid två olika 

organisationer som i viss utsträckning använder digitala system men som inte tillhör de 

medverkande organisationerna. Pilotundersökningen gav återkoppling som ledde till förändringar i 

vår formulering av den inledande fråga som är avsedd att locka respondenten in i samtalet, samt att 

en fråga togs bort då den uppfattades som svår att förstå.  

  

En viktig del inför intervjun är att också att förbereda sig för hur intervjun ska dokumenteras, om 

samtalet ska spelas in eller om en intervjujournal ska föras där anteckningar såsom ord och minspel 

kan antecknas (Kvale & Brinkmann, 2014).  Enligt Alvehus (2013) finns det fördelar och nackdelar 

med ljudinspelningar, där exempelvis en inspelning kan störa respondenten och leda till en 

begränsad öppenhet hos personen. Vi valde trots de nämnda nackdelarna att använda oss av digitala 

ljudinspelningar vilket Bryman och Bell (2013) menar visar på fördelar såsom inga störande 

bakgrundsljud, det är kostnadsfritt och det viktigaste av allt är den förbättrade ljudkvaliteten, som i 

sin tur ger riktigare transkriberingar.  

2.2.8 Genomförande av intervjuer	

Då de organisationer som valt att medverka i vår studie finns i vår geografiska närhet fick vi 

möjlighet att genomföra personliga intervjuer. En viktig faktor för en bra intervju menar Olsson och 

Sörensen (2011) är rummet där intervjun genomförs. Viktiga aspekter är till exempel att 

mobiltelefoner inte stör och att ingen tjuvlyssnar om samtalet handlar om relationer mellan berörda 

parter. Vid intervjuerna valde vi därför att träffa respondenterna i miljöer där det inte fanns några 

fler än vi i rummet. Beroende på möjlighet till avskildhet genomfördes intervjuerna på 

arbetsplatsen, i respondentens hem eller våra egna hem, då några av arbetsplatserna inte kunde 

erbjuda en avskild plats utan störningsmoment. Bryman och Bell (2013) menar att det kan vara en 

av de svåraste uppgifterna för en kvalitativ forskare att finna ett lugnt och avskilt utrymme för en 

intervju, vilket vi lyckades väl med även om det innebar att intervjuerna ibland fick ta plats i våra 

egna hem. Vi var dock noga med att fråga respondenterna om det kändes bekvämt för dem, så att de 

skulle kunna vara avslappnade under intervjun. 

  

De två viktigaste begreppen under en kvalitativ intervju menar Olsson och Sörensen (2011) är 

öppenhet och lyhördhet, för vad som sägs och vad som inte sägs, varför det är av stor vikt att 
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undersöka det som sägs mellan raderna. För att våra respondenter skulle få en möjlighet att ge sin 

syn på saken fick de föra konversationen där vi bara ställde frågor utifrån intervjuguiden eller när vi 

såg andra intressanta iakttagelser att fråga mer om. Olsson och Sörensen (2011) menar att det är 

viktigt att forskaren är neutral men ändå nära för att förstå intervjupersonens budskap. Genom att 

använda intervjuguiden som stöd kunde vi hålla en neutral ton men där vi samtidigt dubbelkollade 

med respondenten när några budskap var tvetydiga för att på så vis se att vi uppfattat personen rätt. 

  

Intervjuerna genomfördes av oss på två skilda håll där ljudinspelning via våra mobiltelefoner 

användes när respondenterna kände sig bekväma med det, vilket var fallet i nio av de tio 

intervjuerna. Inspelning valdes för att underlätta arbetet med transkriberingen, då vi ansåg att det 

annars skulle vara svårt att hinna föra korrekta anteckningar och samtidigt lyssna på vad 

respondenterna sa och ställa eventuella följdfrågor. Vid en av intervjuerna kände sig respondenten 

inte bekväm med ljudinspelning och i det fallet togs anteckningar. Alvehus (2013) menar att en av 

riskerna med anteckningar är att det är svårt att hinna med att anteckna allt som sägs samt att det 

finns en risk att det som sägs förändras på vägen. För att minimera risken för feltolkningar lästes 

anteckningarna därför upp efter intervjun och respondenten gavs en möjlighet att påpeka eventuella 

felaktigheter, samt att anteckningarna fylldes i mer utförligt omedelbart efter intervjuns avslut. Vi 

resonerade precis som Bryman och Bell (2013) att även om respondenten inte vill bli inspelad så 

borde intervjun ändå genomföras eftersom det var stor sannolikhet att viktig och intressant 

information skulle komma fram, vilket det också gjorde.   

2.2.9 Bearbetning av insamlat intervjumaterial	

Efter att intervjuerna genomförts valde vi att transkribera materialet delvis, eftersom transkribering 

kan vara ett mycket tidskrävande moment (Bryman & Bell, 2013). Genom en delvis transkribering 

såg vi ett sätt att vara tidseffektiva då endast det material som kunde vara relevant för vår studie 

transkriberades. Intervjuerna genererade trots den delvisa transkribering en stor mängd material och 

tog därför tid att analysera vilket går i linje med Bryman och Bells (2013) mening att materialet kan 

bli svåranalyserat på grund av mängden information. För att tolka materialet använde vi den 

hermeneutiska spiralen som inspiration då den syftar till att skapa en helhet (Olsson & Sörensen, 

2011). Genom den hermeneutiska spiralen kunde vi se helheten genom att först läsa 

transkriberingen av intervjuerna, för att sedan se olika teman utifrån det som tidigare teoriavsnitt 

visat som vi sedan återigen kunde koppla till helheten. De teman vi använde oss av för att tolka 

materialet var de som varit de mest framträdande effekterna av digital HR och dess påverkan på 

relationer i teoriavsnittet.  
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Vi inspirerades av en artikel av Parry och Tyson (2011) där de grupperade empirisvaren i olika 

teman genom två olika steg. Det första steget innefattade att kategorisera sådant som redan 

överensstämde med tidigare teori. Utifrån Parry och Tyson (2011) första steg kunde vi kategorisera 

de mest framträdande effekterna som vi sett i empirin, utifrån de effekter som vi även sett i teorin. 

Det i sin tur underlättade när vi sedan skulle sammanföra teorin med empirin i analysen genom att 

vi använde samma rubriker utifrån de effekter som teorin visat. Det andra steget som Parry och 

Tyson (2011) använde sig av innefattar sådant som inte överensstämmer med tidigare teori, men 

som kan kategoriseras i ett gemensamt tema med olika underteman för att på så vis visa nya delar 

som framkommit. I våra intervjuer fick fram nya vinklar som vi inte sett i tidigare teori och vi 

kunde med hjälp av Parry och Tysons (2011) andra steg kategorisera nya effekter i olika teman 

vilket gjorde att vi kunde tillföra något nytt till forskningen 

2.2.10 Kvalitetskriterier inom den kvalitativa forskningen	

Enligt Bryman och Bell (2013) anser många forskare att begreppen validitet och reliabilitet inte är 

relevanta med samma innebörd vid kvalitativ forskning som vid kvantitativ forskning, men att de 

ändå används på i huvudsak liknande sätt. Både Olsson och Sörensen (2011) och Kvale och 

Brinkmann (2014) menar dock att reliabilitet och validitet är lika viktiga inom den kvalitativa 

forskningen.  

  

Reliabilitet 

Inom den kvalitativa forskningen hänför sig reliabiliteten till resultatet som ska kunna reproduceras 

vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabilitet inom den 

kvalitativa traditionen handlar därmed om att intervjupersonerna inte ska förändra sina svar om 

andra forskare ställer samma frågor (ibid.). Eftersom vår studie endast omfattar två organisationer 

och tio anställda menar vi att frågorna inte kan ställas till vem som helst på andra organisationer för 

att få samma svar, men där vi förutsätter att våra respondenter skulle svara samma sak om andra 

forskare använde våra frågor till personerna i de undersökta organisationerna utifrån samma 

premisser som vi har använt oss av. Därmed anser vi att vår studie är reliabel. 

  

Validitet 

Olsson och Sörensen (2011) menar att validitet och dess överensstämmelse mellan verklighet och 

tolkning är lika viktig oberoende av vilken syn forskaren har på verkligheten. Standarddefinitionen 

av validitet handlar om att saker ska gå att mäta, vilket kan vara svårt inom den kvalitativa 

forskningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Även vår utgångspunkt i aktörssynsättet ger att 

reliabilitetskontroll och mätning kan vara svårt eftersom de grundläggande föreställningar som 
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aktörssynsättet vilar på inkluderar en social logik vilket inte går att kvantifiera enligt Arbnor och 

Bjerke (1994). Samma författare menar dock att validitetsbegreppet används inom aktörssynsättet 

med en rad olika innebörder, och att anledningen till att det inte finns några konkreta 

validitetskriterier hänger ihop med att en socialt konstruerad verklighet studeras. Vi anser att även 

om vår studie grundar sig i aktörssynsättet med dess svårmätta sociala verklighet går vår studie 

ändå att validera genom Bryman och Bells (2013) definitioner om intern validitet och extern 

validitet.  

  

Bryman och Bell (2013) menar att validitet går att anpassa till den kvalitativa forskningen, men med 

mindre betoning på mätbarhet. De menar att kvaliteten i kvalitativ forskning går att mäta utifrån 

intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten handlar om det ska finnas en 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teorier som personen utvecklar. Då vi 

utifrån intervjuerna sett en överensstämmelse med tidigare forskning, och även fått några nya 

insikter utifrån vår empiri, anser vi att intern validitet uppnås eftersom de teoretiska bidrag studien 

ger grundar sig i vår empiri och tidigare forskning. Den externa validiteten handlar om hur väl 

resultatet kan generaliseras till andra social miljöer och situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Då 

vår studie endast omfattar två organisationer och tio respondenter är vi medvetna om att resultatet 

inte kan generaliseras till alla anställdas upplevelser av digital HR, men där vi kan dra vissa 

generella slutsatser om hur anställda under liknande förutsättningar upplever användandet av digital 

HR och hur en digitaliserad relation upplevs.  
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som inledningsvis redovisar hur 

verksamhetsstyrningen har fått nya möjligheter i och med digitaliseringen, vilket har gjort det 

möjligt för digital HR:s framväxt. Vidare kommer digital HR och dess innehåll att presenteras med 

olika positiva och negativa effekter. Slutligen kommer forskning på området att redovisas som 

behandlar hur digitalisering kan påverka relationerna i organisationen. 

  

3.1 Teoretisk översikt 
Verksamhetsstyrning handlar om att resurserna i en organisation ska användas på ett så effektivt sätt 

som möjligt för att uppnå ett visst resultat, där ett integrerat affärssystem skapas som tillåter 

organisationen att ta kontroll över organisationens olika delar (Gefen, 2004). Affärssystemet 

genererar på så vis en databas som visar en översikt över organisationens olika avdelningar, vilket 

effektivt kan leda till olika åtgärder (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2006). Men trots att 

affärssystem innebär många fördelar i en datoriserad värld kan affärssystem inte ensamt garantera 

en stark konkurrensposition, eftersom vi idag lever i en föränderlig kunskapsekonomi på en global 

marknad (Francis et al., 2014). Forskning har därför belyst hur de mänskliga resurserna kan 

användas för att dra nytta av de möjligheter som affärssystem erbjuder (Lengnick-Hall & Lengnick-

Hall, 2006).	Den viktigaste resursen i en organisation beskrivs ofta som medarbetarna då det är de 

anställda som får verksamheten att fungera (Bruzelius & Skärvad, 2012). Oavsett verksamhetstyp är 

organisationens värdeskapande förmåga starkt beroende av de anställdas förmåga och vilja att 

prestera, både individuellt och i grupp (ibid.). Reglering och styrning av sociala relationer på 

arbetsplatser har enligt Bejerot och Härenstam (2011) blivit en allt viktigare komponent i formandet 

av dagens organisationer.  

  

Under 1990-talet börjar begreppet HR få ett allt större utrymme där en del av den forskning som 

idag finns på området utmynnar i att det är genom HR som organisationer skapar de långsiktiga 

konkurrensfördelarna (Lengnick-Hall & Lengnick-Hall, 2006). I takt med att HR-begreppet får 

ökad uppmärksamhet menar Abdinnour-Helm, Lengnick-Hall och Lengnick-Hall (2003) att 

affärssystem kan ses som en HR-plattform där informationen som kommer från olika avdelningar 

och dess personal kan skapa en samlad databas i realtid. Genom att använda HR mer som ett 

affärssystem menar tidigare forskning att en gemensam arbetsmodell kan skapas (Sotiropoulos, 

2014). Digital HR samlas på så vis i ett verksamhetssystem som kan skapa en självservice och som 

ska vara ett snabbt sätt att förbättra aktiviteterna som har med de mänskliga resurserna att göra i en 

organisation (Lawler & Mohrman, 2003). Då digital HR syftar till att organisationen och dess 
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personal ska uppnå organisationens strategi, policy och praxis (Findikli & Bayarcelik, 2015) bygger 

det på att de anställda ska vara motiverade att anstränga sig vilket kräver en bra arbetsmiljö (Bissola 

& Imperatori, 2014). Det finns många faktorer som inverkar på arbetsmiljö och en av dem är 

relationerna i verksamheten (Jo & Shim, 2005). 

  

3.2 Vad är digital HR?  
Olika forskare erbjuder olika definitioner av digital HR enligt Bondarouk, Parry och Furtmueller 

(2017). Gupta och Saxena (2012), Ruel et al. (2004) och Bondarouk och Ruel (2009) definierar 

digital HR som något som ska hjälpa en organisation att uppnå strategier, policys och praxis genom 

webbaserade kanaler. Bondarouk och Ruel (2009) menar att digital HR syftar till att skapa värde 

inom och mellan organisationer för både anställda och ledning genom olika 

integrationsmekanismer. För att organisationer helt ska kunna utnyttja potentialen i digital HR 

menar tidigare forskning att de är beroende av att nå en användaracceptans bland de anställda 

(Lengnick-Hall & Moritz, 2003). Panayotopoulou et al. (2007) menar att ett lyckat användande av 

digitala HR-system grundar sig i att utbilda personalen i hur de ska använda systemen där olika 

nivåer av IT-kunskap innefattas. Författarna påpekar även att det är viktigt att skapa en 

organisationskultur med en vilja att acceptera ny teknik då det är grunden för ett lyckat användande, 

vilket de menar att  många organisationer ofta glömmer.  

3.2.1 Digital HR:s olika delar	

De senaste åren har digital HR utvecklats för att skapa en värdefull informationsbas över det som 

har med de mänskliga resurserna att göra i en organisation (Gupta & Saxena, 2012). De delar som 

digital HR idag innefattar definierar både Findikli och Bayarcelik (2015), Panayotopoulou et al. 

(2007) och Gupta och Saxena (2012) på förhållandevis liknande sätt och kan beskrivas med hjälp av 

modellen på följande sida. Det vi kunnat se är att de begrepp som används i engelskspråkiga 

vetenskapliga artiklar inte har några inarbetade svenska motsvarigheter, på grund av bristen på 

svensk forskning, och därför presenteras modellen genom de engelska begrepp forskningen främst 

använder. Begreppen förklaras i den efterföljande texten.   
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Figur 1. Digital HR:s olika delar. (Egen modell) 

  

E-recruitment (E-rekrytering) 

Innefattar rekrytering och urval (Brahamana & Brahamana, 2013). Exempel på en form utav e-

rekrytering menar författarna är Linkedin som erbjuder en jobbportal online och som även 

innehåller ett socialt media mellan anställda, jobbsökande och arbetsgivare. 

  

Planning e-HR (Digital personalplanering) 

Handlar om en självservice där de anställda kan uppdatera sin personliga information såsom 

personliga data, ändrade arbetsförutsättningar och jobbförfrågningar (Panayotopoulou et al., 2007). 

Genom kontinuerliga uppdateringar skapas därför data som är uppdaterad både för den anställda, 

cheferna och HR-avdelningen (ibid.). Systemet genererar även olika stödsystem som kan anpassas 

utifrån varje anställd vilket gör att de anställda kan ta fler beslut på egen hand utan att konsultera 

exempelvis HR-avdelningen (Gupta & Saxena, 2012; Lengnick-Hall & Moritz, 2003 & Nivlouei, 

2014). 

  

E-communication (Digital kommunikation) 

Den mest simpla användningen av kommunikation inom digital HR innefattar att kommunicera 

genom e-mail (Gupta & Saxena, 2012). Andra kommunikationsmetoder innefattar intranät, 

snabbmeddelanden och olika e-forum där information som chefer vill kommunicera ut kan 
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förmedlas men som också är ett enkelt sätt för kommunikation uppåt i organisationen (Gupta & 

Saxena, 2012). 

  

E-learning (E-lärande) 

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

innefattar även användning av Internet och andra teknologiska medier för att erbjuda online 

utbildning (ibid.). E-learning är ett billigare alternativ för att utbilda personalen eftersom de 

anställda inte behöver åka på kurser på andra geografiska platser, samt att varje person kan göra 

utbildningen när det passar tidsmässigt och där utbildningen också kan anpassas till varje person 

(ibid.). Ytterligare en del som innefattas i e-learning är att varje person kan kontrollera sin egen 

inlärning, både gällande upplägg och hur lång tid utbildningen ska ta (ibid.). 

  

Rewarding e-HR (Digitala belöningssystem)  

Innefattar utvärdering, ersättning och förmåner (Panayotopoulou et al., 2007). Genom självservice 

menar författarna att de kan anställda meddela sina preferenser runt sitt arbete såsom lön och 

förmåner. Systemet hjälper därmed chefer att ta beslut huruvida bonusar ska betalas ut utifrån 

arbetsprestation, men där de anställda också kan vara med och påverka sin upplevda 

arbetsprestation genom kontinuerliga utvärderingar av arbetet (ibid.). Den informationen som 

genereras ur digital HR som system kan innefatta de anställdas målsättning, prestation, 

ansvarsuppgifter och livssituation (Lawler & Mohrman, 2003).  

  

Protecting e-HR (Digitala system för säkerhetsfrågor) 

Handlar om hälsa, säkerhet, relationer och juridiska frågor gällande de anställda (Findikli & 

Bayarcelik, 2015). Genom användningen av beskyddande digital HR kan chefer kontinuerligt 

uppdateras om olika risker där både chefer och anställda kan kommunicera med varandra om dessa 

(ibid.). Findikli och Bayarcelik (2015) menar även att Protecting digital HR handlar om olika frågor 

som behandlar relationerna i organisationen och olika juridiska frågor gällande anställningen som 

behöver lösas. Då digital HR som system registrerar och behandlar mycket information om de 

anställda så ska det även finnas en möjlighet att framföra orosmoln gällande hur den personliga 

informationen används gällande exempelvis den personliga integriteten (ibid.).  

  

Performance Management (Prestationsutvärdering)  

Innefattar enligt Tomić, Tadić och Sedlak (2016) att öka kunskapen och de individuella 

prestationerna hos de anställda där prestationer och olika resultat mäts. Det innefattar även att 

systemet måste ta hänsyn till olika faktorer såsom kunskap, färdigheter och kompetens som 
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påverkar om resultatet blir bra eller dåligt (ibid.). En stor del av prestationsutvärdering handlar 

också om planering för en framtida framgång, där olika mål- och medarbetarsamtal med en mindre 

formell prestationsutvärdering innefattas (ibid.). Genom att planera går det att hantera vad som 

krävs för att uppnå målen för att sedan se om resultaten är uppnådda (ibid.). 

  

3.3 Effekter av digital HR 
Tidigare forskning har studerat olika fördelar som har visat sig uppkomma genom användandet av 

digital HR där både Jovita (2008, citerad i Bondarouk & Ruël, 2009; Gupta & Saxena, 2012) och 

Marler och Fisher (2013) menar att det genereras mycket information om personerna i 

organisationen, men till en lägre kostnad. Eftersom digital HR innefattar olika 

självbetjäningsegenskaper innebär det enligt Lawler och Mohrman (2003) att digital HR kan vara 

det billigaste och snabbaste sättet att erbjuda HR-aktiviteter på. Marler och Fisher (2013) och 

Panayotopoulou et al. (2007) menar att användandet av digital HR genererar i att HR-avdelningen 

antar en mer strategisk inriktning. Det då deras ansvarsområde går från det administrativa till en 

mer kommunikativ och integrerande roll där HR-personalen är de som blir ansvariga för själva HR-

systemet (Bissola & Imperatoria, 2014). Digital HR kan på så vis, likt en traditionell HR-ansvarig, 

fungera som en bro mellan de anställda och organisationen (ibid.).  

  

Olika leverantörer av digitala HR-system lovar ofta att digital HR ska leda till minskade kostnader 

enligt Jovita (2008, citerad i Bondarouk & Ruël, 2009; Gupta & Saxena, 2012) men författaren 

menar istället att många indirekta kostnader också måste tas i beaktning såsom anpassning till 

verksamheten och uppgradering av olika system som ska användas tillsammans med digital HR. 

Lengnick-Hall och Mark (2003) menar att en kostnad med digital HR är att se till att alla berörda 

har tillgång till systemet vilket kan innebära dyra investeringar i datorer och mobiltelefoner.  

3.3.1 Positiva effekter av digital HR	

Effekterna som presenterats ovan är ett resultat av den digitalisering som skett inom de 

personalrelaterade områdena, vilket tidigare forskning menar främst gynnar organisationen som 

helhet (Jovita 2008, citerad i Bondarouk & Ruël, 2009; Marler & Fisher, 2013; Lawler & Mohrman, 

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

dock att digitaliseringen även gynnar de anställda på olika sätt. En positiv effekt är att de anställda i 

organisationen har en möjlighet att kontrollera sin personliga information, genom exempelvis 

Planning e-HR då de anställda kan ta fler beslut på egen hand utan att behöva konsultera 

exempelvis HR-avdelningen eller chefer (Gupta & Saxena, 2012; Lengnick-Hall & Moritz, 2003; 

Nivlouei, 2014). Då digital HR innefattar olika stödsystem som ska fungera som ett verktyg i 



 

 21 

arbetet finns det därför en möjlighet att få tillgång till relevant information på ett enkelt sätt utan att 

gå olika omvägar, eftersom allt redan finns samlat i digital HR som system (Gupta & Saxena, 

2012). Då de digitala HR funktionerna kan anpassas utifrån varje anställd med bland annat e-

learning och olika stödsystem menar Nivlouei (2014) att även kompetensen hos de anställda kan 

öka genom användande av digital HR. 

  

Panayotopoulou et al. (2007) kan i sina studier se att organisationer som har börjat använda digital 

HR genererar bättre samarbeten då kommunikationen mellan anställda, ledning och chefer blivit 

bättre. Eftersom både kommunikationen och samarbetet i organisationen ökar så ökar även 

innovationen i organisationen, vilket också bekräftas av Findikli och Bayarcelik (2015). Lengnick-

Hall och Moritz (2003) menar att avståndet till marknaden minskar genom användandet av digital 

HR då systemet ökar informationsflödet i organisationen. Det i sin tur påverkar innovationen och de 

strategiska möjligheterna för organisationen eftersom de anställda genom digital HR som 

kommunikationsmedia kan bidra till kreativitet i organisationen (ibid.). Genom digital HR och dess 

lösningar menar Bissola och Imperatori (2014) att organisationen uppfattas mer direkt och närmare 

av de anställda eftersom det går lättare för organisationen och den anställda att samverka. Nivlouei 

(2014) ser också att digital HR ökar de anställdas engagemang då det skapas en högre 

överensstämmelse mellan den anställda och organisationen.  

  

Turkle (2015) menar att allt fler personer idag föredrar att kommunicera digitalt än att prata öga mot 

öga. E-post, intranätet och olika anpassade webbsidor är några digitala kommunikationsmedel inom 

digital HR och tidigare forskning har visat att de är användbara som arkiv för information då 

informationen kan hämtas först vid behov (White, Vanc & Stafford, 2010). Genom användningen 

av ovan nämnda interna digitala kanaler ökar flexibiliteten i arbetet enligt Mackenzie (2010), där 

vilken form av media som anställda föredrar beror på vilken typ av information som ska förmedlas 

(Woodall, 2006, citerad i Lipiäinen et al., 2014).  

  

Genom en investering i teknologi menar Martin (2017) att det kan få positiva effekter på 

organisationens resultat, samtidigt som de anställdas motivation ökar eftersom tekniken tillåter dem 

att visa individuella prestationer och att det skapar ett högre deltagande i organisationen. För att 

organisera en motiverande arbetsplats handlar det om att skapa en bra arbetsmiljö med en bra 

personalpolitik, men där arbetsplatsen också påverkas av informations - och teknologi-media 

(Bissola & Imperatori, 2014). Turkle (2015) kunde i sin tur genom sina studier se att digital 

kommunikation ses som en effektiv lösning då det går att svara på frågor när det passar och svaren 

hinner redigeras. Genom de krav som arbetsplatserna ställer så upplevs en känsla av kontroll då 
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tekniken gör det möjligt att effektivisera tiden eftersom det går att kontrollera när vi vill kontakta en 

särskild person eller när vissa mail ska besvaras (ibid.). I en studie kunde Turkle (2015) se att de 

yngre medarbetarna känner att de får mer gjort om de har telefonen och datorn under uppsikt även 

under möten. Turkle (2015) menar också att de yngre medarbetarna väljer bort samtal ansikte mot 

ansikte och till förmån för digital kommunikation eftersom de på så vis kan fortsätta att göra fler 

saker samtidigt, då de anser att det ökar effektiviteten.  

3.3.2 Negativa effekter av digital HR	

Medan tonen i litteraturen i allmänhet är optimistisk om potentialen i digital HR (Ball, 2001; 

Bondarouk, Harms & Lepak, 2015; Bondarouk & Ruël, 2009; Haines & Lafleur, 2008; Kovach, 

Hughes, Fagan & Maggitti, 2002; Ngai & Wat, 2006; Ruta, 2009; Strohmeier, 2009) efterlyser 

Lengnick- Hall och Moritz (2003) och Panayotopoulou et al. (2007) alltmer empiriska studier för att 

förstå användandet av digital HR och dess konsekvenser.  

  

På samma sätt som att de positiva effekterna av en digitalisering gynnar både organisationen och de 

anställda, påverkar även de negativa effekterna båda parterna. I och med den kontinuerliga 

teknikutvecklingen är en av de negativa effekterna med digital HR att det är en ständig utmaning för 

organisationer att hålla takten med den ständiga teknikutvecklingen (Jovita, 2008, citerad i 

Bondarouk & Ruël, 2009; Gupta & Saxena, 2012). Det då det är svårt för organisationer att veta hur 

länge ett digital HR-system är aktuellt innan förbättrade versioner finns tillgängliga och hur 

systemen ska anpassas till nuvarande verksamhet (Jovita 2008, citerad i Bondarouk & Ruël, 2009; 

Gupta & Saxena, 2012). Men det är inte bara organisationerna som har svårt att hinna med i den 

ständiga teknikutvecklingen utan även de anställda vilket kan skapa teknikstress (Wang, Shu & Tu, 

2005). Teknikstress hos anställda definieras som en negativ påverkan på attityder, tankar, 

beteenden, eller psykosomatiska besvär orsakade direkt eller indirekt av teknik (Wang et al., 2005). 

En annan generell definition av teknikstress är psykisk stress som de anställda upplever på grund av 

användningen av informations - och kommunikationsteknologi i arbetet (Weil & Rosen, 1997, 

citerad i Fuglsetha & Sørebøb, 2014). En studie av Fuglsetha och Sørebøb (2014) visar att 

traditionella åtgärder, såsom en supportavdelning, utbildning för slutanvändaren och 

användardeltagande är effektiva mekanismer för att minska teknikstress, och på så vis undvika dess 

negativa effekter. I och med den snabba spridningen av informations- och kommunikationsteknik, 

får datorrelaterad teknikstress mer och mer uppmärksamhet från akademiska och yrkesområden 

(Wang et al., 2005).  
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Panayotopoulou et al. (2007) menar att övergången från traditionellt HR-arbete till digital HR 

innebär en överflyttning från HR-avdelningen till anställda och chefer, vilket innebär en ökad 

arbetsbelastning för cheferna och de anställda. Detta bekräftas även av Gupta och Saxena (2012) 

som menar att användandet av digital HR ska fungera som ett självbetjäningsverktyg vilket kan leda 

till mer jobb för de anställda. Då digital HR till stor del handlar om självbetjäning för de anställda 

har tidigare forskning visat att de anställda menar att de saknar tid att söka efter den information 

som de förväntas göra i olika system, samt att de inte vet vart de ska leta (White et al., 2010; 

Lipiäinen, Karjaluoto & Nevalainen, 2014). Därför menar tidigare forskning (Denton, 2006) att det 

istället behövs ett hjälpmedel som kan hjälpa de anställda att se ett sammanhang av all den massiva 

data som finns då tiden att söka informationen idag inte finns. 

  

Eftersom digital HR är ett verktyg för självbetjäning med fokus på det digitala innebär det också att 

mobiler och datorer används i högre grad där de anställda  ofta har möjlighet att ta hem både dator 

och mobil (Park, Fritz & Jex, 2011; Turkle, 2015). När exempelvis e-lärande används innebär det 

att de anställda kan göra en utbildning utanför ordinarie arbetstid och när e-Communication 

används innefattar det mail och olika e-forum vilket gör att de anställda kan få tillgång till systemen 

även från andra platser än arbetet (Gupta & Saxena, 2012). Att de anställda ofta har med sig 

mobilen och datorn hem har tidigare forskning visat att kan innebära en digital stress, där Turkle 

(2015) menar att möjligheten att hela tiden kunna vara någon annanstans digitalt skapar en negativ 

effekt i form av en känsla av ständig vaksamhet och alarmberedskap.  

  

Även Mellner (2016) menar att användande av ny kommunikationsteknologi innebär att det 

moderna arbetslivet präglas av ökade förväntningar på de anställda att vara tillgängliga för att 

hantera arbetsfrågor utanför ordinarie arbetstid. Begreppet informations – och 

kommunikationsteknologi kan enligt Afolabi och Abidoye (2011) beskrivas som användningen av 

datorer, telefoner och internet för att lagra, hämta och sprida information i form av data, text, bilder 

och annat. Den nya kommunikationstekologin innebär mer individuell frihet att organisera arbetet i 

tid och rum, men också ökade krav på de anställda att hantera gränserna mellan arbete och privatliv 

(Mellner, 2016). Det i sin tur kan vara avgörande för deras förmåga att mentalt släppa arbetet under 

fritiden, vilket är viktigt för anställdas återhämtning (Park et al, 2011; Sonnentag & Kruel, 2006). 

Mental avkoppling och återhämtning är i sin tur viktigt för att anställda inte ska känna stress, eller 

få sömnproblem och eventuellt bli utmattade med tiden (Sonnentag, Arbeus, Mahn & Fritz, 2014). 

En studie av Park et al. (2011) visar att de anställda som i högre utsträckning skiljer sitt jobb från 

privatlivet upplever en större psykologisk avkoppling från sitt arbete. Även upplevelsen att övriga 

anställda på jobbet håller isär privat - och arbetsliv har visat sig påverka den psykiska avkopplingen 
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(ibid.). Mellner (2016) menar att organisationer kan gynnas av att hjälpa de anställda uppnå en 

lyckad gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv, med tanke på de negativa effekter som kan 

uppstå. 

  

3.4 Digital HR:s effekter på verksamhetens sociala relationer 
Att ingå i en social gemenskap är för många en av de viktigaste drivkrafterna för att arbeta enligt 

Bejerot och Härenstam (2011) som vidare menar att när arbetslivet organiseras på nya sätt förändras 

även relationerna. Ett föränderligt arbetsliv påverkar även de anställda och en kollektiv gemenskap 

blir än viktigare under sådana omständigheter, då individer som ingår i en sådan gemenskap har 

större möjligheter att möta utmaningar i arbetslivet (ibid.). Bejerot och Härenstam (2011) menar att 

arbetsplatsen som en arena för arbetsgemenskap är mer flyktig idag och att det därmed är oklart om 

anställda investerar lika mycket i goda sociala relationer på arbetsplatsen när medarbetare och 

chefer oftare byts ut. 

  

Bissola och Imperatori (2014) och Friedl och Vercic (2011) har studerat Generation Y (födda 1980-

2000) och deras förhållningssätt till teknologi. Friedl och Vercic (2011) menar att Generation Y 

föredrar traditionella kommunikationskanaler i arbetet, samtidigt som de har en stark preferens för 

sociala medier i sitt privatliv. Bissola och Imperatori (2014) menar däremot att Generation Y 

anammar den digitala tekniken även i arbetet eftersom de är uppväxta med den. Därmed blir det allt 

viktigare för organisationer att förstå hur den digitala tekniken kan användas för att skapa effektiva 

organisationer nu när Generation Y befinner sig på arbetsmarknaden (ibid.). Bissola och Imperatori 

(2014) menar att en viktig del för att digital HR ska generera positiva effekter är att förstå vikten av 

bra relationer trots användande av  olika digitala verktyg. Författarna menar att digital HR bör 

fokusera på att bygga en hållbar relation till de anställda. För att organisationer ska skapa en hållbar 

relation till de anställda menar Burbach och Royle (2014) att fokus bör läggas på att skapa 

förtroende, en trygg organisationskultur och ett positivt beroendeförhållande som verksamheten ser 

i de anställda där den formella och informella makten i organisationen är viktig. Även Björkman 

och Lervik (2007) menar att ömsesidig respekt och tillit är viktiga delar för att relationerna i 

organisationerna ska fungera. Hur relationerna i en organisation fungerar beror delvis på de 

kommunikationsmetoder som används och sättet att kommunicera mellan chefer och anställda har 

de senaste åren förändrats enligt Mackenzie (2010). Digitala kommunikationsmetoder har blivit allt 

vanligare till följd av utvecklingen av digital informations – och kommunikationsteknologi (ibid.). 

Även Bejerot och Härenstam (2011) menar att vi inte kan utgå från att de sociala relationerna i 

arbetslivet ser ut som förr, och att en anledning till det är informationsteknologin.  
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3.4.1 Digitaliseringens positiva effekter på verksamhetens sociala relationer	

Bissola och Imperatori (2014) menar att användande av digital HR kan påverka de anställda på ett 

positivt sätt då relationen blir mer tydlig och direkt mellan anställda, chefer och HR-avdelningen, 

vilket ökar trovärdigheten, både direkt och genom en mer rättvis fördelning av resurserna. 

Författarna menar att användande av digital HR påverkar relationen mellan anställd och 

organisation på ett positivt sätt på grund utav att systemet genererar ett informationsutbyte, vilket är 

det som skapar en öppen och pålitlig arbetsmiljö.  

  

Bissola och Imperatori (2014) kunde i sina studier se en positiv inställning till digital HR då 

personerna i deras studie menar att det innebär en ökad närhet till medarbetarna, och då särskilt till 

unga anställda. Vidare ser författarna att det beror på att de unga medarbetarna är vana att 

kommunicera och integrera digitalt, där de ser systemet som en normal kanal för 

informationssamling och ett sätt att få uppmärksamhet och belöningar genom sin anställning. 

Bissola och Imperatori (2014) menar att digital HR innebär en mer digital relation vilket inte 

ersätter den personliga relationen men där digital HR skapar en ny typ av relation, om än 

teknikbaserad. Heide, Johansson och Simonsson (2012) menar i sin tur att om sociala medier 

används i organisationen förenklar det för människor att hålla kontakten och skapar en känsla av en 

social närvaro med betydligt fler personer än vad som är möjligt med traditionella medel. 

  

Bissola och Imperatori (2014) menar också att en positiv effekt av digital HR är att det kan skapas 

en mer direkt relation mellan människor. Om denna relation upplevs som positiv beror till stor del 

på de anställdas attityd mot teknik där olika preferenser såsom kommunikation och interaktion 

innefattas där en variabel också är ålder (ibid.). Turkle (2015) menar i sin tur att den yngre 

generationen har vant sig vid användningen av digitala verktyg men där äldre personer som upplevt 

den digitala förändringen kan sakna känslan av att vara en organisk helhet då de saknar en röst i 

form av kroppskommunikation. Bissola och Imperatori (2014) menar också att de digitala HR-

systemen blir allt viktigare på en allt mer flexibel arbetsmarknad där anställningsförhållandena blir 

kortare i sin karaktär när organisationerna blir mer flexibla, jämfört med de tidigare 

långtidsanställningarna där det relationsbaserade fysiska förhållandet är viktigare. För att de 

anställdas förtroende mot företaget inte ska leda till lägre medarbetarengagemang, trivsel och 

prestation, genom de kortare anställningarna menar författarna att en investering i digital HR gör att 

systemet kan fungera som en stabil grund där också tekniken gör det möjligt att komma närmre de 

anställda, trots att relationen blir mer viral.  
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3.4.2 Digitaliseringens negativa effekter på verksamhetens sociala relationer	

Samtidigt som digitalisering erbjuder många möjligheter finns det åsikter om möjliga negativa 

effekter. I en studie av Turkle (2015) framkommer det att användandet av teknik leder till relationer 

men där personer ses mer som bekanta och relationerna förefaller ytliga. Lipiäinen et al. (2014) 

menar att unga ofta har lättare att använda digitala verktyg till skillnad från den äldre generationen 

som inte är uppväxta med teknik, vilket leder till att inställningen till teknik kan vara mindre 

välvillig hos den äldre generationen. Trots många fördelar med en mer digitaliserad relation verkar 

det som att traditionell kommunikation öga mot öga fortfarande är den mest föredragna interna 

kommunikationskanalen bland anställda (Lipiäinen et al., 2014, Mackenzie, 2010). Woodall (2006, 

citerad i Lipiäinen et al., 2014) ser dock i sin studie att anställda föredrar olika typer av 

kommunikation beroende på vilken typ av information som ska förmedlas.  

  

Digitala kommunikationsmetoder kan också skapa en förändring i relationen mellan anställda och 

chefer menar Mackenzie (2010) som i sin studie ser att de anställda uppger en ström av negativa 

yttranden om användningen av digital kommunikation jämfört med kommunikation öga mot öga. 

Enligt Mackenzie (2010) är den dominerande uppfattningen att kontakt öga mot öga är det bästa 

sättet att interagera på arbetet där några medverkande i studien uppger att digitala 

kommunikationsmetoder har en negativ effekt på öga mot öga relationer. Mackenzie (2010) ser att 

trots värdet av digitala verktyg kommer en stark längtan efter öga mot öga kommunikation fram ur 

intervjuer i studien. Dock påpekar Turkle (2015) att generationer som växt upp med att sms:a, 

chatta och så vidare inte upplever förlusten lika stor eftersom kommunikationen mellan fyra ögon 

inte varit lika stark under deras uppväxt.  Lipiäinen et al. (2014) menar att en öga mot öga relation 

är en viktig del för att skapa relationer på jobbet, vilket i sin tur underlättar samarbetet och 

kommunikationen i organisationen.  

  

Mackenzie (2010) påpekar vidare vikten av förtroendefulla arbetsrelationer där Lipiäinen et al. 

(2014) i sin studie kunde se att de anställda är överens om att de upplever det mycket lättare att 

skapa en tillit vid en ansikte mot ansikte relation än via de digitala kanalerna. Jo och Shim (2005) 

menar i sin tur att en betydelsefull del för att skapa ett gynnsamt organisatorisk klimat är när 

anställda upplever en förtroendefull relation till sina chefer, vilket leder till en mer effektiv 

arbetsprestation. För att skapa förtroende menar Jo och Shim (2005) att den mellanmänskliga 

kommunikationen är viktig då den förbättrar ledningens relation till de anställda. Den 

mellanmänskliga interaktionen mellan ledning och anställda kan enligt författarna vara viktigare än 

formella mediekanaler för att föra organisatorisk information till de anställda. Vidare menar Jo och 

Shim (2005) även att en stöttande muntlig kommunikation har en positiv effekt på individers 
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uppfattning om chefers stöd och vänlighet, där upplevt stöd skapar förtroende. Vikten av upplevt 

stöd, stabilitet och förtroende gällande relationer i organisationer uppmärksammas även av Chen, 

Wei, Wang och Peng (2016) som menar att det är genom de här variablerna som kvaliteten av 

relationerna i organisationen kan utvärderas.  

  

En negativ effekt av den digitala kommunikationen är att digitala meddelanden kan missförstås där 

förlusten av icke-verbala signaler diskuteras av både Mackenzie (2010) och Wolks (2002). Wolk 

(2002) menar att en av de nackdelar som uppkommer med digitalt teknikanvändande är att det är 

omöjligt att uppfatta kroppsspråk vilket kan leda till missförstånd. En vanlig definition som ofta 

återkommer är hur stor del vi kommunicerar med ord, tonläge och kroppsspråk när vi samtalar med 

varandra. Mehrabian (1981, citerad i Turkle, 2015) har kommit fram till en regel 7-38-55 där 7 

procent är ord, 38 procent vårt tonläge och 55 procent vårt kroppsspråk, vilket förstärker 

Mackenzies (2010) och Wolks (2002) påståenden om missförstånd när kroppsspråket ej framgår.  

  

I sin studie kunde Lipiäinen et al. (2014) se att digital kommunikation kan uppfattas mer aggressiv 

och där kommunikationen ofta är mer lösningsorienterad och formell. Vidare menar författarna att 

den formella kommunikationen känns som ett hinder för att skapa en personlig relation varför det är 

viktigt med bra relationer och öga mot öga kommunikation. Stevens och McElhill (2000) 

uppmärksammar i sin tur att skriftlig kommunikation sällan är det bästa sättet att förmedla ett 

budskap eller för att motivera de anställda. Andra studier såsom Stein (2006) och White et al. 

(2010) visar att öga mot öga kommunikation föredras då den omedelbara återkopplingen är större, 

samt att det antar ett mer personligt anspråk. Vidare menar Grunig et al. (2002, citerad i Lipiäinen et 

al., 2014) att det är vid kontakten öga mot öga som relationer börjar utvecklas och när folk känner 

varandra är det lättare att kommunicera och samarbeta.  

  

Turkle (2015) menar att ytterligare en negativ effekt av den digitala kommunikationen är att den 

leder till en minskad kreativitet. Just bristen på kreativitet och dess följdeffekter nämner även 

Christensen och Bever (2014) då innovationer är det som leder till organisationens långsiktiga 

hälsa. För att genomföra kreativa förändringar så behövs information, men också tid att tänka efter 

och prata med varandra (ibid.). Christensen och Bever (2014) kunde i sina studier se att de som 

dagligen pratar med varandra om olika problem och hur de kan lösas är de företag som har den 

högsta utvecklingen på marknaden. Bejerot och Härenstam (2011) menar i sin tur att för att 

organisationer ska kunna leva vidare så är sociala relationer viktigt och menar att utan sociala 

kontakter så förs inte kunskapen vidare.  



 

 28 

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram             
 

 

Figur 2. Sammanfattning teoretisk referensram. (Egen modell) 
  

Figur 2 

Figuren sammanfattar teorikapitlet och utgår från den gröna fyrkanten “Teori”. Teorins delrubriker 

symboliseras sedan av de två cirklarna “Effekter av digital HR” och “Digital HR:s effekter på 

relationer” som är det som studiens syfte ämnar att undersöka. Utifrån delrubrikerna visar tidigare 

forskning några framträdande positiva och negativa effekter och de här effekterna sammanfattas 

också i texten längre ner. De positiva och negativa effekter som teoriavsnittet visar är de 

frågeområden som vi kommer använda oss av i våra intervjuer och därmed symboliserar den gröna 

fyrkanten “Att undersöka i empirin” de effekter som knyter ihop säcken inför kommande intervjuer 

och som också kommer användas som rubriker i kommande analys. 
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Positiva effekter av digital HR 

De positiva effekterna som huvudsakligen framkommer utifrån tidigare teori om digital HR visas i 

de mörklila cirklarna i modellen. Effekterna är att de anställda kan få en ökad möjlighet till 

självbetjäning och har lättare att få tillgång till värdefull information. En annan positiv effekt som 

påvisas är att motivationen hos de anställda kan öka samt att kommunikationen ökar i 

organisationerna.  

  

Negativa  effekter av digital HR 

De negativa effekter som den teoretiska referensramen framhäver gällande användningen av digital 

HR visas i modellens blå cirklar och de är att digital HR är tidskrävande och kan skapa teknikstress 

hos de anställda. Andra negativa effekter som forskning framhäver är att det kan skapa en högre 

arbetsbelastning och en känsla att hela tiden vara tillgänglig. 

  

Digital HR:s positiva effekter på organisationens relationer 

Digital HR:s positiva effekter på relationer är enligt teoriavsnittet att tekniken kan skapa en mer 

direkt relation och att det innebär en mer pålitlig arbetsmiljö, samt en ökad närhet till fler personer 

i organisationen. De positiva effekterna från digital HR på organisationens relationer representeras 

av modellens orangea cirklar.  

  

Digital HR:s negativa effekter på organisationens relationer 

De negativa effekterna från digital HR:s påverkan på relationer visas genom de mörkröda cirklarna i 

modellen och är att användandet skapar en opersonlig relation där missförstånd lätt kan uppstå. 

Modellen visar även att digital HR kan innebära ett minskat förtroende och en minskad kreativitet i 

organisationer eftersom personer pratar allt mindre med varandra. 
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4. Empiri 
I kapitlet kommer resultatet från intervjuerna att presenteras. För att skapa en kontext i studien 

presenteras inledningsvis de organisationer och de respondenter som valt att medverka. 

Fortsättningsvis följer en redogörelse över respondenternas upplevelser av digital HR samt hur 

användandet påverkar relationerna i organisationerna. 

  

4.1 Bakgrund organisationerna och respondenterna 
I studien har vi genomgående valt att nämna de olika respondenterna anonymt utifrån vad som 

tidigare diskuterats i metodavsnittet. Nedan följer en kort beskrivning av de två 

olika  verksamheterna som inte innehåller någon känslig information men som är relevanta delar för 

att ge studien rättvisa. Av hänsyn till konfidentialitetskravet har vi i följande tabeller valt att inte 

precisera respondenternas arbetsområden för att säkerställa respondenternas anonymitet. 

  

Organisation 1 

Fem av de tio respondenter vi har valt att intervjua arbetar inom organisation 1 som är verksam 

inom turismbranschen och har 1100 anställda. Respondenterna i organisation 1 har arbetat mellan 5 

och 30 år i företaget och är i blandade åldrar, allt ifrån tjugoårsåldern till sextioårsåldern. 

Respondenterna jobbar på olika avdelningar och under olika chefer där också arbetsuppgifterna 

skiljer sig åt.  

  

Organisation 2  

Resterande fem respondenter arbetar inom vården, mer specifikt som undersköterskor inom 

hemtjänst och nattpatrull. Respondenternas ålder varierar mellan trettioårsåldern och 

sextioårsåldern, där anställningstiden på arbetsplatsen varierar mellan 8 år och 26 år. De är 13 

anställda inom hemtjänsten och 9 på nattpatrullen och båda enheter leds av samma chef. 

  

En översikt av respondenterna presenteras på följande sida. 
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Respondenter organisation 1 

Organisation 1  Arbetsroll Intervju 

Respondent 1 Fastighet Personlig intervju 

19 april 2017 

Respondent 2 Fastighet Personlig intervju 

19 april 2017 

Respondent 3 Shop, uthyrning och reception Personlig intervju 

20 april 2017 

Respondent 4 Shop, uthyrning och reception Personlig intervju 

20 april 2017 

Respondent 5 Shop, uthyrning och reception Personlig intervju 

24 april 2017  

             Tabell 1. Förteckning över respondenter, organisation 1. 

  

Respondenter organisation 2 

Organisation 2  Arbetsroll Intervju 

Respondent 6 Hemtjänst/nattpatrull Personlig intervju 

20 april 2017 

Respondent 7 Hemtjänst/nattpatrull Personlig intervju  

21 april 2017 

Respondent 8 Hemtjänst/nattpatrull Personlig intervju 

21 april 2017 

Respondent 9 Hemtjänst/nattpatrull Personlig intervju 

26 april 2017 

Respondent 10 Hemtjänst/nattpatrull Personlig intervju 

26 april 2017  

                Tabell 2. Förteckning över respondenter, organisation 2. 
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4.2 Digital HR i organisationerna 
Studiens syfte är att öka förståelsen för de anställdas upplevelser av användandet av digital HR och 

därmed behandlas inte de delar av digital HR som inte används av de anställda, vilka är E-

Recruitment, Protecting e-HR och Performance Management. 

  

Gemensamt för båda organisationerna är att de inte fullt ut använder de olika digitala HR verktygen 

för anställda som presenterats i teorikapitlet, utan det finns vissa delar utav verktygen som de 

använder. Det menar vi är en naturlig följd av att digitalt HR är ett stort och ett förhållandevis nytt 

område inom verksamhetsstyrning. Nedan presenteras därför digital HR:s olika delar utifrån de 

format som används i de olika organisationerna. Datorer och mobiltelefoner är de verktyg som 

främst används av alla respondenter, men i olika stor utsträckning och med skilda funktioner.  

  

Planning e-HR (Digital personalplanering) 

Empirin visar att självservice, intranät och olika system för mobiltelefoner används av de anställda i 

organisationerna. En av respondenterna i organisation 1 berättar att de till i år på 

fastighetsavdelningen har fått smartphones där de via ett stödsystem på mobilen kan utföra sitt 

arbete istället för använda dator och papper. Även i organisation 2 används en personlig arbetsmobil 

till stor del där en av undersköterskorna menar att hela arbetsdagen utgår från telefonen med både 

planering och registrering av besök, och där det också går att dokumentera olika avvikelser eller när 

de gjort något extra. Respondenterna i organisation 2 berättar vidare att de använder Phoniro sen 

cirka ett år tillbaka, som är ett system via mobilen där de kan låsa och låsa upp dörrar och logga in 

och ut för att visa att de är hos en vårdtagare. En av respondenterna berättar att även dator kan 

användas för att registrera besök, om det har missats.  

  

Några av respondenterna i organisation 1 menar istället att de använder intranätet på företagets 

datorer som ett stödsystem i arbetet. I organisation 2 använder de inte intranätet till mer än att få 

tillgång till självservicesystemet där respondent 9 uttrycker det som;  “Intranätet har säkert mycket 

som vi skulle kunna utnyttja där men jag ser ingen som gör det och jag gör det inte”.  

  

Respondenterna i organisation 2 har ett personalsystem där de via datorn kan lägga in ledigheter, 

sjukanmälningar och löner, vilket fungerar som en form av självservicesystem. Det finns även ett 

system där de anställda kan lägga sig tillgängliga om de önskar arbeta mer utöver sin ordinarie 

arbetstid. Om de blir tilldelade ett extra arbetspass får de sms om det i sin privata mobiltelefon. I 

organisation 1 har de också ett system för lönehantering, men det används i huvudsak bara av 

arbetsledningen enligt respondenterna. Några av respondenterna använder dock systemet för att 
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rapportera arbetade timmar, men i huvudsak används en digital stämpelklocka, där tiderna kan 

korrigeras i huvudsak av arbetsledningen. I organisation 1 får de anställda schemat i 

avdelningsspecifika Facebookgrupper eller på ett papper där frånvaro och önskemål om ledighet går 

via mail eller telefon.  

  

E-communication (Digital kommunikation) 

Gemensamt för respondenterna som arbetar inom organisation 1 är att de i hög grad kommunicerar 

digitalt i företaget. Några av reponderna menar att det på intranätet dyker upp många aktuella 

nyheter inom organisationen, medan respondent 4 använder det som ett verktyg i arbetet då “i stort 

sett allting står ju på intranätet”. Organisation 2 har också ett intranät där några läser en del 

information men där respondent 8 beskriver det som att “det är ju det som kommer upp på datorn 

men jag läser aldrig”.  

  

Gemensamt för organisation 1 och organisation 2 är att mail används till stor del där några av 

respondenterna i organisation 1 menar att det oftast kommer mail från chefer. Hemtjänstgruppen 

respektive nattpatrullen har också en gemensam mail för vardera enhet som används för 

kommunikation till planeringsenheten samt larmansvarig i första hand. Den information som 

kommer via mail är oftast generell och mycket av den informationen kommer även på papper i 

organisation 2. Även sms är en kanal för kommunikation som används i organisation 2. Gällande 

kommunikationen mellan medarbetarna på hemtjänsten uppges det att den i första hand sker genom 

en anteckningsbok med skriftliga meddelanden och genom telefonsamtal. I organisation 1 menar 

några av respondenterna att mail ofta används för kommunikation allmänt i företaget medan 

Facebook används till de personer de arbetar närmas med. Vidare berättar en av respondenterna att 

det som händer under veckan kommuniceras ut från arbetsledare till medarbetarna på Facebook, 

men där kan även medarbetarna kommunicera med varandra.  

  

E-learning (E-lärande) 

Ser vi till användningen av digital utbildning i organisationerna används det i viss mån i 

organisation 1, men bara när anställda börjar i verksamheten. Då de anställda innan säsong befinner 

sig på olika geografiska platser menar en av respondenterna att det är bra att utbildningen går via 

nätet så att de inte behöver åka någonstans för att göra utbildningen.  En annan av respondenterna 

berättar att utbildningen innebär en digital kurs i kundbemötande. Respondent 2 tycker dock att det 

vore bra att ha fler utbildningar online där respondent 5 instämmer då personen menar att 

utbildningen digitalt om gästhantering både gick “fort och lätt att göra”. I organisation 2 har de 

inte haft någon utbildning digitalt enligt fyra av respondenterna, men där de däremot fått utbildning 
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i att använda en del av verktygen för digital HR. En av respondenterna i organisation 2 berättar 

dock att det har funnits en digital utbildning om demens tillgänglig i ett år, men att endast en i 

personalen har gjort den.  

  

Rewarding e-HR (Digitala belöningssystem) 

När vi frågar respondenterna om de utvärderas på något sätt av arbetsgivaren berättar en av dem i 

organisation 1 att de i och med det mobila systemet nu registrerar tid hur lång tid arbetet tar. De går 

även att genom systemet att se exakt hur mycket jobb varje person gör, men att det inte är något 

som används i belöningssyfte. I organisation 1 kan även gästerna bedöma företagets service via en 

enkät som skickas ut på mail efter deras besök. Där graderas medarbetarnas avdelningar via olika 

skalor men där medarbetarna också kan bli omnämnda vid namn. Någon avdelning belönas också 

med tårta om gästerna gett höga omdömen. I organisation 2 registreras genom systemet exakt hur 

långt tid varje besök hos vårdtagarna tar och där även vad varje besök innefattar finns registrerat. 

Informationen används dock inte i varken utvärderings - eller belöningssyfte utan istället för att 

beräkna hur lång tid en insats bör ta, samt för att kontrollera att vårdtagarna får den tid de beviljats 

och betalar för. 

  

4.3 Effekter av digital HR 
Empirin visar att anställdas upplevelser av användningen av digital HR beror på många olika 

faktorer och en av dem kan enligt fyra av respondenterna vara ålder. Respondent 8 uttrycker att 

ålder är en påverkande faktor för hur digitaliseringen upplevs; “när man inte är uppvuxen med det, 

det är väl därför som det är så skrämmande i början kanske för att det är så nytt och man tror inte 

man ska fixa det”. Även Respondent 7 menar att det ofta kan va svårt om något är nytt men ser 

också en åldersaspekt; “så tänker man det funkar inte, men det funkar bara man blir van det. Det är 

mest de äldre som har problem”. En annan respondent i organisation 2 menar att personen föredrar 

papper före mail, och tror att det gäller för alla de som är bland de äldre i arbetsgruppen, precis som 

respondenten själv är. I organisation 1 används Facebook som verktyg i arbetet och där en av de 

äldre respondenterna menar att ungdomarna accepterar det på ett helt annat sätt. Respondenten 

accepterar Facebook och tycker det är bra, men tycker gränsen går där eftersom det finns så mycket 

annat att göra än att uppdatera i telefonen, men menar att det är generationsfråga.  
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4.3.1 Positiva effekter av digital HR	

Den sammanfattande modellen över vår teoridel och de de positiva effekter tidigare forskning visar 

att digital HR kan ge är självbetjäning, mer information på ett enklare sätt, förbättrad 

kommunikation och en ökad motivation. Empirin visar dock att motivationen påverkas både i positiv 

och negativ riktning genom digital HR. Empirin visar även kontroll som en positiv effekt.  

  

Självbetjäning och information 

Empirin visar att en positiv effekt av digital HR är att information finns tillgänglig i högre grad och 

på ett enkelt sätt, vilket får positiva följdeffekter som exempelvis bättre effektivitet. Den 

övergripande uppfattningen som respondenterna har är att mobilen är ett bra arbetsredskap, där 

Respondent 1 beskriver det hela som att användandet av olika appar på telefonen gör att den 

anställde kan utföra sitt jobb på ett bättre sätt eftersom det är lätt att kolla upp saker. Respondent 4 

påpekar att “mobilen ska jag väl inte använda egentligen”, då det är den privata telefonen, men att 

det finns värdefulla appar som företaget tillhandahåller vilket gör att telefonen ändå är ett bra 

arbetsverktyg. Även Respondent 3 nämner att de jobbmässigt inte ska använda mobilen men 

personen påpekar att “Jag tycker egentligen att mobilen är ett ganska bra verktyg då vårt företag 

har en bra app för våra gäster som kan skapa en bra informationsspridning som vi kan ta hjälp 

av”.  

  

En av respondenterna i organisation 1 menar även att användandet av nuvarande system på 

telefonen är fördelaktigt då de förut bara hade en telefon som de kunde prata med varandra i, men 

där de nu har fått en telefon som de kan göra så mycket mer med. Vidare menar respondenterna att 

tekniken även har sina fördelar för planeringens skull. Det då respondenterna menar att deras 

almanackor på telefonen nu är kopplade till varandra, vilket gör att chefen kan planera in möten 

som alla berörda då ser. Respondent 4 menar i sin tur att det är så mycket enklare att ha ett system 

att leta information i eftersom det är mer effektivt än att “springa runt och leta reda på någon att 

fråga”. I organisation 2 har de också ett självservicesystem för löner, frånvaro och önskemål om 

ledighet där personerna kan registrera det här själv, vilket alla respondenter tycker är ett bra system 

då det är smidigt och lätt att använda. En positiv konsekvens av digitaliserade stödsystem i 

organisation 2 är enligt flera av respondenterna att schemat för arbetsdagen, med viss informationen 

om vårdtagarna, finns i mobilerna jämfört med det tidigare systemet. 

  

Samtliga respondenter i organisation 2 ser att de digitala verktygen är ett bra stöd i arbetet där flera 

av dem uttrycker att det är smidigt att ha information om vårdtagarna tillgängligt i mobilen. 

Respondent 7 menar att “Nu kan man ju faktiskt gå in och kolla vissa saker som man vill veta, via 
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dator och telefon, så jag tycker det är positivt […] om det är nånting som man funderar på, 

medicinering eller så, då kan man ju gå in och läsa om dem. Mycket av deras dokumentation är ju 

med så det är ju praktiskt”. Respondenterna i organisation 2 är alla överens om att de olika digitala 

verktygen genom mobilen är smidiga och lättvindiga där Respondent 6 uttrycker en positiv effekt 

som “Det som är fördelen är att ingen kan komma och säga att jag inte utfört en sak för det syns ju 

att jag har vart där”.  

  

Kommunikation 

Gällande effekterna utifrån de kommunikationsmedier som används i organisationerna är åsikterna 

delade om de är bra eller dåliga. Respondent 5 tycker att användandet av mail är bra mot chefer 

“när du ska ha tag på dom men aldrig får tag i dom, då är det ju mailen som gäller. För när de är 

borta och är på möten hit och dit då är det ju mailen som gäller.” Organisation 2 använder också 

mail för att kommunicera där en av respondenterna menar att det från HR-avdelningen kommer 

många mail eller olika informationsblad men där kommunikationen mellan medarbetare på 

nattpatrullen främst sker genom telefonsamtal och på senare tid även en stor del genom sms. 

Respondent 8 menar att olika typer av sms genom massutskick till de anställdas privata telefoner är 

smidigt, då “alla har en mobiltelefon. Vi har också en varsin personlig arbetstelefon men den 

använder du ju bara när du jobbar, den har du ju inte på i vanliga fall”.  

  

Respondent 4 menar att Facebook är ett mycket bättre kommunikationsmedia än mail, “då jag inte 

kollar mailen om jag inte jobbar”. Vidare menar samma respondent att med hjälp av Facebook 

“kan man välja om man vill ta 5 min att svara på det eller inte. Då vet jag om det händer någonting 

i alla fall”. Vidare menar en av respondenterna att om arbetskamraterna glömmer att prata om 

något på jobbtid skriver de det istället på Facebooksidan och då kan personen som är ledig gå in och 

svara så att ingenting blir fel för kollegorna. Respondent 4 påpekar även att det är skönt att “ha det 

på Facebook där jag kan svara när jag vill och inte känna att de håller på och ringer och ringer 

och ringer, utan jag kan svara när jag känner för det”. Respondent 5 menar sin tur att de olika 

grupperna som finns på Facebook är “superbra”, så länge alla har en mobil och Facebook, det 

eftersom de både kommunicerar med arbetsledning och med kollegor via grupperna på Facebook 

utöver sms och mail. 

  

Motivation 

I organisation 1 har fastighetsavdelningen till i år börjat registrera hur lång tid varje jobb tar och 

antalet jobb som varje person utför. En av respondenterna menar att det är bra om systemet används 

på rätt sätt, då det är lätt att visa om de behöver mer personal. I systemet går det även att se hur 
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mycket arbete varje person gör menar respondenten att det också är enklare att motivera en 

löneförhöjning. Respondenterna nämner dock att det måste användas på rätt sätt eftersom det är lätt 

att fuska sig till vilket arbete som egentligen blir gjort digitalt sett. En av respondenterna nämner 

även att de får en tårta till kafferasten om de kommer över vissa siffror varje vecka, efter att gästen 

graderat avdelningens prestation utifrån arbete och service. Respondent 2 menar dock att de ofta ser 

tårtan men inte själva resultatet, där det går att bli omnämnd vid namn av gästen, vilket i sig är 

otroligt peppande, “är gästen nöjd, fungerar det ju”.  

  

Kontroll  

Några av respondenterna upplever den ökade tillgängligheten som digitaliseringen innebär i 

organisationerna som något positivt då de har en möjlighet att hålla sig uppdaterade inför 

kommande arbetspass, vilket skapar en känsla av kontroll. Respondent 9 berättar att det inte är ett 

störningsmoment utan bara en trygghet “jag vill ju gärna veta vart jag ska så jag loggar ju in mig 

kvällen innan för att se vart jag ska, för att jag vill. Så för mig är det en trygghet”. Även 

Respondent 8 uttrycker att gränsen mellan privatliv och arbetsliv är opåverkad  “det gör mig inget 

utan får jag ett sms när jag är ledig, ja det kan ju va bra då för har jag lust att jobba så har jag väl 

chans att göra det då. Annars så konstaterar jag väl bara att jaha det var därifrån och så struntar 

jag i det om jag inte har nån lust att se vad de sysslar med om jag är ledig”. Respondent 3 menar 

också att “man vill hålla sig uppdaterad, så man är förberedd när man kommer till jobbet.”. Likaså 

respondent 7 menar att digitaliseringen är “perfekt, jag kan va hemma och ändå va uppdaterad” 

och önskar av den anledningen att Facebook ska användas i arbetet. 

  

4.3.2 Negativa effekter av digital HR	

Den sammanfattande modellen över vår teoridel och de negativa effekter tidigare forskning visar att 

digital HR kan ge är att det är tidskrävande, kan innebära en ökad arbetsbelastning, en teknikstress 

och ett stressmoment med en ökad tillgänglighet. Tillgängligheten upplevs dock i huvudsak som 

positiv av respondenterna. 

  

Tidskrävande 

Ser vi till organisation 1 är tidsbristen där ett problem. Respondent 3 menar att intranätet är bra då 

allting finns där som “vi arbetar med dagligen”, men att de inte använder det till så stor del som de 

skulle kunna göra. Respondenten tror att det beror på att de anställda inte vet vart de ska söka upp 

informationen då intranätet är allmänt och rörigt vilket gör att det tar för lång tid att söka upp 

informationen. Respondenten menar även att de ofta inte heller har tid att söka upp informationen 

eftersom arbetet ska gå så snabbt. Respondent 4 förklarar det hela som, “nu använder jag ju 
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intranätet mer med tanke på att de ringer till mig och frågar saker, så jag undrar varför inte dom 

använder det. Jag sitter ju och läser därifrån och berättar för dom”. Respondenten menar vidare att 

de anställda hellre ringer och frågar någon som tar reda på informationen åt dem vilket i sin tur 

leder till att nästa gång problemet uppstår ringer de återigen, utan att kolla i systemen, vilket gör att 

de inte lär sig. 

  

I organisation 1 kommunicerar några av de anställda till stor del via Facebook där en av 

respondenterna menar att den informationen som kommer upp på Facebook innefattar jobbrelaterad 

information blandat med middagsinbjudningar, scheman och förfrågningar om samåkning. 

Respondenten menar även att det är mycket information som fastnar på vägen, då det inte finns 

något bra sätt att förmedla det digitalt. Det på grund utav att vissa inte kan öppna filer som läggs ut 

på Facebook, medan andra struntar i att läsa informationen, samt att all information inte läggs ut på 

Facebook. Respondenten menar därför att det vore bra om informationen skulle förmedlas på ett 

annat sätt då det i nuläget inte finns ett bra sätt att förmedla det digitalt. En av respondenterna i 

organisation 1 menar att eftersom schemat kommer på Facebook blir det heller inte officiellt om 3 

personer byter pass eftersom den informationen står på ett papper hos någon. Vidare berättar 

respondent 3 att på en tidigare arbetsplats hade de ett digitalt system för byten av pass där det också 

gick att se schema, söka ledighet och anmäla frånvaro där de också hade kontaktuppgifter till alla, 

“då fanns det ju i ett system, istället för på ett papper hos en arbetsledare som det är nu”.  

  

Arbetsbelastning 

Samtliga fem respondenter i organisation 2 uttrycker samma åsikt om digitaliseringen och de är 

överens om att det är bra och smidigt, när det fungerar. När tekniken inte fungerar kan det leda till 

ökad arbetsbelastning för de anställda i organisation 2 då de exempelvis vid problem med 

telefonnätet kan behöva åka många mil för att hämta en nyckel till vårdtagare eftersom de inte tar 

sig in via mobilen. Två av respondenterna berättar även att de inte ens har nycklar till alla 

vårdtagare, vilket har lett till uteblivna besök. Några av respondenterna menar även att de tidigare 

använde ett lappsystem på papper som gjorde att de kunde få en överblick över hela veckan och vad 

den anställde skulle göra, vilket idag inte går genom det digitala systemet. Respondent 7 menar att 

bristen på en överblick gör att “Det blir mindre flexibelt på så sätt att man inte vet vem man kan 

hjälpa om man får tid över, eller om man själv behöver hjälp så vet man inte var de andra är eller 

vad de gör just då”.  
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Ytterligare en nackdel med digitaliseringen menar respondent 9 är att den nu digitala planeringen 

har lett till negativa effekter som påverkar den dagliga verksamheten. De anställda är nu mer 

beroende av planeringsenheten eftersom de anställda själva inte kan ändra i den planerade 

arbetsdagen, utan behöver ta planeringsenheten till hjälp. Med det tidigare papperslappsystemet 

kunde de anställda bara byta lapp om de ansåg att ett byte av besök gynnade vårdtagarna eller 

planeringen. Även att kunna ändra i vårdtagarnas beskrivning är nu mer omständigt då det sköts av 

planeringsenheten. Respondenten berättar vidare att tillfälliga förändringar rörande vårdtagarna nu 

lett till andra vägar för registrering som tar mycket tid för de anställda, som de egentligen inte har. 

Respondent 9 menar att det är en negativ effekt som påverkar det dagliga arbetet eftersom byte av 

besök är något som sker kontinuerligt under arbetsdagen“Vi jobbar ju olika fort allihopa [...] Och 

då blir det ju de som ligger efter som får hjälp. Så det blir ju säkert fyra besök om dagen i alla fall, 

minst”. En av respondenterna föredrar det gamla lappsystemet just på grund av det ökade beroendet 

av planeringsenheten och den minskade flexibiliteten vid byte av besök som det digitala systemet 

innebär.  

  

Teknikstress 

När vi ser till de negativa effekterna som respondenterna i organisation 1 nämner angående digital 

HR handlar det framförallt om utbildning och återkoppling då respondenterna inte vet om de 

använder systemen så som det är tänkt. I båda organisationerna syns ett tydligt mönster då inte 

någon av respondenterna menar att de har fått en tillräcklig utbildning i de olika stödsystemen vilket 

skapar en viss osäkerhet både runt användningen och arbetsrutinerna. Flertalet av respondenterna är 

överens om att eftersom de alla fått en väldigt kort utbildning i de olika stödsystemen så finns det 

olika funktioner som inte används fullt ut. Respondent 2 menar ”det går säkert att utnyttja saker 

mer, då vi kommer på saker allt eftersom, så här kan vi göra. Men bara att vi vet hur vi ska 

använda det”.  

  

Ytterligare en negativ effekt av digitaliseringen beskriver några av respondenterna i organisation 2 

som berättar att telefonnätet ibland inte fungerar vilket gör att de inte tar sig in till vårdtagarna och 

på så vis leder till stress. En respondent berättar även att det hänt att de inte kommit in i systemet 

där bland annat dagens schema finns, men att problemet numera är löst genom en mapp på datorn 

med schema för dagen som de kan skriva ut vid behov. En av respondenterna i organisation 2 ser 

ytterligare en negativ effekt runt stödsystemen, då informationen i telefonerna inte alltid uppdateras. 

Ett exempel är om en vårdtagare är på växelvård och det inte registrerats i systemet, då står det 

fortfarande i telefonen att personen ska ha besök och de anställda åker dit i onödan. Sådana missar 

kan ske ganska ofta enligt respondenten.  
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Respondent 9 menar i sin tur att en negativ effekt är en ökad stress genom att i mobilen ha varje 

minut av dagen planerad där de exakta tiderna för varje besök står “det kan bli ett stressande 

moment, jag ser ju hela tiden alla tider, jag ska va där och jag ska va där och jag ska va där”. Att 

allt arbete i organisation 2 ska registreras kan enligt två av respondenterna skapa en viss stress 

eftersom de vet att det kan ifrågasättas eller få konsekvenser om de anställda av någon anledning tar 

mycket längre tid på sig vid ett besök än vad planeringen säger, eller jämfört med övriga anställda. 

Båda respondenterna menar att det är svårt att hålla exakta tider då de jobbar med människor och en 

av respondenterna menar att vårdtagarnas aspekt blir bortglömd på grund av ett fokus på systemen. 

  

Tillgänglighet 

Vid frågan om respondenterna upplever att gränsen mellan arbetsliv och privatliv har ändrats till 

följd av den ökade tillgängligheten som kan följa med digitaliseringen är den genomgående 

uppfattningen i organisation 2 att det inte är ett problem. Respondent 7 berättar att “Jag har med 

mobilen hem men jag har inga problem med det, jag stänger av den när jag inte jobbar”.  

  

I organisation 1 är det dock delade meningar om hur respondenterna påverkas och hur de hanterar 

den ökade tillgängligheten. Respondent 1 stänger alltid av sin jobbtelefon medan Respondent 2 

alltid sätter jobbtelefonen på ljudlöst och de gånger Respondent 2 inte vill svara får telefonen ringa. 

Respondent 2 menar att jobbtelefonen är en sak att men att jobbrelaterade saker som dyker upp på 

Facebook via privata telefonen är något annat “det är ju bra grejer, men det är också mycket skit 

som kom på kvällarna så det tjöt ju hela tiden.”. Respondent 4 i sin tur menar att “när jag går ifrån 

jobbet, så går jag från jobbet” och har inte lagt in sin jobbmail i telefonen utan är det något får 

jobbet lägga det på Facebook så respondenten kan se det. Respondent 4 berättar att det plingar 

väldigt mycket i privata telefonen med jobbrelaterad information och “man reagerar och tittar hela 

tiden, men å andra sidan väljer jag själv om jag bryr mig eller inte och kan lägga det åt sidan tills 

jag kommer till jobbet”. Vidare störs inte respondenten utav det då personen stängt av aviseringarna 

från Facebook, men att det finns kollegor som säger att de störs utav det. Respondent 5 menar i sin 

tur att det räcker med att ha allting på datorn på jobbet då respondenten inte är en person som skulle 

vilja ha det på telefon. “Där någonstans tycker jag att gränsen mellan privatliv och jobb går. Jag 

tror det blir mycket mycket mer jobbstress om du ska sitta med mobilen”. 
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4.4 Digital HR:s effekter på verksamhetens sociala relationer 

4.4.1 Digitaliseringens positiva effekter på verksamhetens sociala relationer	

Den sammanfattande modellen över den teoretiska referensramen visar att digitaliseringen kan få 

positiva effekter på relationerna i organisationen och de effekter som ägnats störst uppmärksamhet i 

teorin är pålitlig arbetsmiljö, direkt relation och en ökad närhet. Empirin visar dock inte att en 

pålitlig arbetsmiljö är en upplevd positiv effekt för relationerna. 

  

Direkt relation 

Något som respondenterna märkt med användningen av det digitala är att informationsspridningen 

har blivit bättre i organisationerna eftersom informationen nu går att få ut till många på en gång. 

Respondent 3 är dock noggrann med att påpeka att det inte ska betyda att de pratar mindre med 

varandra, det ska vara både och. Trots att respondenterna menar att det digitala gjort det möjligt att 

ha en mer informationsinriktad och digital relation till andra avdelningar är Respondent 4 noggrann 

med att påpeka “om man har en personlig relation, då tar man åt sig det mer”. En av 

respondenterna uttrycker en positiv konsekvens av digitaliseringen då det går att välja om personen 

vill prata med någon ansikte mot ansikte eller på digital väg. Respondenten menar att det ibland kan 

vara lättare att skriva till någon på arbetet än att säga det rakt till personen. 

  

Ökad närhet 

Respondent 4 menar att Facebook är bra då det skapar en bra digital relation med olika kollegor. 

Eftersom respondenten ofta bara har pratat i telefon eller mailat med många av de anställda på 

företaget får respondenten ett ansikte på dem genom att söka upp dem på Facebook. Att relationen 

är digital ser respondenten inte som något problem då det kan hända att personen ska jobba på ett 

annat ställe på företaget och trots att de inte känner varandra har de ändå ett ansikte på varandra från 

Facebook, vilket gör att de har en viss kontakt redan innan. 

  

Vidare när vi frågar respondenterna om en digital relation räcker menar en av dem att det bara är 

bra eftersom de är så många som arbetar i organisationen. Respondenten menar att det är svårt att ha 

en relation till hundratals medarbetare i verkligheten men med hjälp av Facebook kan respondenten 

veta vilka många fler är, vilket inte gick tidigare. 
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4.4.2 Digitaliseringens negativa effekter på verksamhetens sociala relationer	

Den sammanfattande modellen i teoridelen över de negativa effekter tidigare forskning visar att 

digital HR kan ha på relationer är att det kan skapa en opersonlig relation, ett minskat förtroende, 

leda till missförstånd och en minskad kreativitet. Empirin visar ytterligare en negativ effekt i form 

av ett problem med integritet.  

  

Opersonlig relation 

När vi frågar respondenterna om de tycker att den personliga relationen är viktigare till 

arbetskamrater, chefer eller HR-personal, eller om den är lika viktig till alla i organisationen, 

uttrycker flera av respondenterna att det är viktigt att ha en personlig relation till vad som 

respondent 5 nämner som “de man jobbar närmast”. Respondent 1 uttrycker det som att det är 

“viktigt med en personlig relation till arbetskamrater, cheferna ser man ju inte så ofta”. Respondent 

2 menar att nu skickas fler mail än att söka upp en person, vilket gör det hela opersonligt. Som 

respondenten beskriver det “de skickar hellre mail när de sitter bredvid varandra istället för att 

bara titta upp och fråga om de ska ta en fika. Skulle inte skada om det var mer personligt. Skulle bli 

bättre trivsel, mer öppnare och gladare stämning”. 

  

En av respondenterna i organisation 2 upplever en större distans i relationerna utanför själva 

arbetsgruppen och tycker de känns mycket längre ifrån i och med det digitala, då respondenten inte 

vet vilka personerna är eftersom allt kommuniceras via lappar, telefonen eller mailen. Respondent 6 

uttrycker att även om personen hör rösten i telefonen har respondenten ingen aning om vem det är 

då de aldrig har träffats. Vidare menar respondenten att allt blir digitaliserat och mänskligheten 

försvinner. Respondent 9 menar att en effekt som de digitala verktygen har på relationerna är att 

avståndet mellan människor ökar, eftersom de aldrig träffas och pratar, och då får de ingen nära 

kontakt med någon. Vidare menar respondenten att relationen till medarbetarna har förändrats till 

följd av digitalisering av planering med mera, då det har inneburit att de anställda pratar mindre 

med varandra, och därmed har en sämre relation uppstått. En annan av respondenterna i 

organisation 2 uttrycker också att gemenskapen inte längre är som den var innan. Även om 

samarbetet med arbetskamraterna fungerar bra, ses de inte längre lika ofta eftersom de har olika 

tider för rast och slutar olika tider vilket har lett till en sämre gemenskap.  
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Förtroende 

Respondent 4 menar att en personlig relation är viktig för motivationen och beskriver det som; 

“Alltså om jag ser att en arbetsledare skickar ut ett mail från någon annanstans men jag känner 

inte människan överhuvudtaget, jaja jag läser ju mailet och tar till mig informationen, men är det 

någon som man brukar prata med och säga hej till då blir det ju roligare att läsa det, det blir mer 

intressant”. Vidare menar en av respondenterna att en personlig relation även till cheferna gör att de 

anställda respekteras av cheferna och att personen respekterar cheferna. Det då cheferna kan visa att 

de är en människa och inte bara en e-mailadress. 

  

Missförstånd 

Respondent 2 menar att kommunikationen blir rakare med exempelvis mail men att den direkta 

responsen som uppkommer via exempelvis telefon eller öga mot öga saknas. Ytterligare en negativ 

effekt menar en av respondenterna är att det till följd av att mycket av kommunikationen sker 

genom skrift är att det lätt blir missförstånd, jämfört med om de pratar med någon. Vidare anser 

respondenten att det är nödvändigt att prata om saker ibland också och påpekar även att det inte 

syns i ett mail om någon läst informationen. Just responsen nämner även Respondent 3 som en 

nackdel när det gäller digitala medier “man kan ju se om folk har sett det men man vet ju inte om de 

läst det”.  

  

Kreativitet 

Alla respondenter i organisation 1 nämner till exempel möten av olika slag som någonting 

värdefullt. Respondent 2 föredrar ett möte framför ett mail; “ett möte behöver inte ta så lång tid, 

bara över en fika”, då respondenten menar att det är trevligt att träffa varandra. En respondent i 

tjugoårsåldern har märkt att digitala medier använts till allt större del de senaste åren men menar att 

inget kan ersätta morgonmötena som de tidigare haft med ungefär 10 minuter varje arbetsdag. 

Respondenten menar att alla på den tiden fick en bra uppstart för dagen samt att alla var med vilket 

gjorde att informationen gick fram, plus att de är svårt att få den gemenskapen på digital väg. Även 

Respondent 5 menar att det är bra att få informationen digitalt men att det även är positivt att träffas 

allihop ibland, eftersom det är mycket lättare att relatera till varandra och till vad som har hänt när 

de sitter tillsammans. Respondenten menar att det behövs att arbetskamraterna sätter sig ner och 

pratar, då den ena peppar den andra och att de även gemensamt kan ta upp olika saker för cheferna 

som de tänkt på. 
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Integritet 

Ytterligare en kategori som vår empiri visar och som inte är en av de tydligaste effekterna vi kan se 

i vårt teoriavsnitt är ett integritetsproblem. En respondent i organisation 2 menar att de hela tiden 

registrerar vart de är och vad de gör och menar att det är skrämmande hur påpassade de är då de 

anställda genom systemet loggar in, uträttar det som de ska, loggar ut och sen låser dörren. 

Respondenten lyfter fram en av digitaliseringens negativa effekter på relationerna och anser att det 

har gått lite för långt då personlig integritet inte längre existerar hos personalen på golvet.  

  

När vi pratar vidare med respondenterna om gränsen mellan privatliv och arbetsliv ändrats nämner 

många av respondenterna att det idag inte finns ett bra sätt att hantera det hela. Respondent 7 menar 

att användande av en sluten grupp på Facebook skulle vara positivt, “det når ju ut till alla”. 

Respondent 4 menar i sin tur att det vore “hur bra som helst om det skulle finnas en jobbapp så man 

kan vara privat på Facebook”. Respondenten menar att profilen på Facebook inte är uppdaterad 

och innehåller en massa privata bilder och annat som kanske inte arbetsgivaren behöver se, varför 

en mer jobbrelaterad app vore bra där respondenten inte skulle behöva oroa sig för att uppfattas på 

fel sätt. 
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4.5 Sammanfattning empiri 
                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
                                                Figur 3. Översikt empiri. (Egen modell) 

                                  

Figur 3 

I modellen ovan framhävs de mest framträdande effekterna som respondenterna upplever där de 

röda pilarna visar effekter som skiljer sig åt mot tidigare teoriavsnitt. En lila cirkel med namnet 

kontroll har tillkommit under positiva effekter av digital HR och motivation anses i empirin både 

som positiv och negativ, därmed är cirkeln både lila och blå. Tillgänglighet upplevs i huvudsak som 

en positiv effekt av digital HR och cirkeln är därför övervägande lila men även till viss del blå då 

några av respondenterna anser den som negativ. Ser vi till digital HR:s effekter på relationer 

upplever respondenterna inte en pålitlig arbetsmiljö och därför har den orangea cirkeln ett kryss. 

Ytterligare en negativ effekt på relationerna har tillkommit i empirin i form av en mörkröd cirkel 

med namnet integritet.  

  

De ovan redovisade effekterna tar vi med oss till analysen för att där ställa dem mot det som teorin 

har visat på området. 
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5. Analys 
I kapitlet kommer vår analys av teori och empiri att presenteras och vi kommer resonera kring dess 

likheter och olikheter. Inledningsvis ställs teori mot empiri för att fastställa i vilken utsträckning 

organisationerna använder digital HR, för att sedan analysera de anställdas upplevelser och hur 

användningen av digital HR har påverkat relationerna. 

  

5.1 Digital HR i organisationerna 
Den teoretiska referensramen visar att digital HR består av ett flertal olika system med varierande 

funktioner (Findikli & Bayarcelik, 2015; Panayotopoulou et al., 2007; Gupta & Saxena, 2012). Det 

empiriska materialet visar i sin tur att de två organisationerna använder olika digitala lösningar för 

olika HR-funktioner, men även att samma digitala HR-system används på skilda sätt och i olika stor 

utsträckning. Empirin visar också att organisation 1 hanterar HR-relaterade funktioner genom 

Facebook och även om Facebook inte benämns som ett renodlat digitalt HR-verktyg enligt tidigare 

forsknings definition har vi med det i analysen då det kan ses som ett e-forum som är en del av e-

communication (Gupta & Saxena, 2012). 

  

Planning e-HR 

I teorin definieras Planning e-HR som en typ av självservice där anställda kan uppdatera sina 

personliga data med arbetsförutsättningar och jobbförfrågningar (Panayotopoulou et al., 2007). 

Empirin visar att organisation 2 använder ett självservicesystem i likhet med Planning e-HR där de 

anställda på egen hand kan lägga in tidrapporter, sjukanmälningar, ledighetsansökningar och 

jobbförfrågningar. Planning e-HR innefattar även olika stödsystem (Gupta & Saxena, 2012; 

Lengnick-Hall & Moritz, 2003 & Nivlouei, 2014) vilket används i båda organisationerna. Flertalet 

av respondenterna har en personlig arbetsmobil med olika stödsystem medan några i organisation 1 

istället använder intranätet via datorn som ett stödsystem i arbetet. 

  

E-communication 

Ser vi till den digitala kommunikationen i organisationerna är det den delen av digitalt HR som 

används i högsta grad. Den simplaste formen av e-communication är att kommunicera via mail 

(Gupta & Saxena, 2012) vilket används i båda organisationerna. I organisation 1 menar några av 

respondenterna att mail används för kommunikation allmänt i företaget medan Facebook används 

till personer de arbetar närmast med. Det här går i linje med den teori som finns på området då 

ytterligare kommunikationskanaler inom digital HR är användningen av intranät, 

snabbmeddelanden och olika typer av e-forum (Gupta & Saxena, 2012).  
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E-learning 

E-lärande definieras i teorin som användning av Internet och andra teknologiska medier för att 

erbjuda utbildning via Internet (Navimipour & Zareie, 2015). Vid sammanställningen av det 

empiriska materialet framkom det att e-lärande nyttjas vid nyanställning av personal i organisation 

1, då de innan säsong befinner sig på olika geografiska platser och där teorin visar att e-lärande på 

grund av avstånd blir ett billigt alternativ (ibid.). I organisation 2 har en digital utbildning funnits 

tillgänglig för alla anställda i ungefär ett års tid, men endast en av de anställda har genomfört den 

vilket vi tror kan bero på att utbildningen inte var obligatorisk och det fanns heller ingen tid avsatt 

för den.  

  

Rewarding e-HR 

Rewarding e-HR används endast till ytterst liten del i organisationerna. Genom Rewarding e-HR 

finns en möjlighet att utföra en prestationsbaserad lönesättning eftersom systemet genererar data 

utifrån de anställda såsom prestation, ansvarsuppgifter och målsättning (Lawler & Mohrman, 2003). 

Ser vi till respondenterna är det några i organisation 1 som registrerar tid och hur många arbeten 

varje person gör, men än så länge inte med syftet att utgöra grund för en prestationsbaserad 

lönesättning. I organisation 2 registreras hela arbetsdagen för de anställda digitalt, men inte heller 

där med det syfte som Rewarding e-HR är tänkt att ha. Vår tolkning är även att en viss typ av 

Rewarding e-HR förekommer i organisation 1 då de anställda får en tårta om de uppnår ett visst 

omdöme av gästerna där de anställda även kan bli omnämnda vid namn. 

  

5.2 Effekter av digital HR 

5.2.1 Positiva effekter av digital HR	

Självbetjäning 

En av de fördelar som tidigare forskning ser med digital HR är att anställda genom exempelvis 

Planning e-HR kan ta fler beslut på egen hand utan att konsultera någon annan då systemet 

innefattar olika typer av självserviceportaler och stödsystem (Gupta & Saxena, 2012; Lengnick-Hall 

& Moritz, 2003; Nivlouei, 2014). Det här går i linje med det som  respondenterna menar då de har 

tillgång till värdefulla stödsystem i arbetet som gör att de själva kan ta reda på mycket via 

exempelvis intranätet eller via olika appar för de som har arbetstelefoner. Eftersom digitala HR-

system har för avsikt att öka självbetjäningen i organisationerna har de också för avsikt att leda till 

ett ökat oberoende av andra för de anställda (Panayotopoulou et al., 2007). Just oberoende är en av 

de positiva effekter som det empiriska materialet visar inom organisation 2 som använder ett 
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självservicesystem för hantering av lönerapportering, frånvaro, sjukanmälan och ledigheter, där 

samtliga respondenter är eniga om att systemet är smidigt och ser endast fördelar med det. Även 

respondenterna i organisation 1 är positiva till stödsystem där Respondent 4 uttrycker sig som att 

det är ett bra stöd i arbetet stället för att “springa runt och leta reda på någon att fråga”. Empirin 

visar dock att digital HR även kan få ökat beroende som följdeffekt vilket diskuteras som en negativ 

effekt i kommande avsnitt. 

  

Tidigare forskning visar att digital HR kan öka kompetensen hos de anställda (Nivlouei, 2014) men 

här visar empirin att de anställda inte kan hantera intranätet fullt ut vilket då inte leder till en ökad 

kompetens. Problematiken ligger i att intranätet anses för komplext och brett vilket gör det svårt att 

hitta informationen som de anställda söker. Det här är ett exempel på en svårighet som tidigare 

forskning också uppmärksammat, att det snarare behövs ett hjälpmedel som kan hjälpa anställda att 

se ett sammanhang av all den massiva data som finns tillgänglig (Denton, 2006). Här ser vi därför 

att en genomgående utbildning i systemen är en förutsättning för att digital HR ska få en positiv 

effekt på kompetensen. Då de anställda saknar en genomgående utbildning i de olika stödsystemen 

vet de inte om de använder systemets fulla potential och intranätets komplexa format leder istället 

till att de anställda vänder sig till andra för att få hjälp att hitta informationen. Vår tolkning är därför 

att företaget kan höja kompetensen hos de anställda genom att göra systemet enklare och mer 

avdelningsanpassat som en av respondenterna också nämner. Att individanpassa systemen är också 

meningen med Planning e-HR (Gupta & Saxena, 2012; Lengnick-Hall & Moritz, 2003; Nivlouei, 

2014) och vi tolkar därför empirin som att organisationen skulle gynnas av att organisera sitt 

intranät i likhet med Planning e-HR för att nå en enklare användning som i så fall skulle kunna öka 

kompetensen hos de anställda. 

  

Information 

Tidigare forskning visar att en av de fördelar som digital HR kan ge är en tillgång till relevant 

information på ett enkelt sätt, utan att gå olika omvägar då allt redan finns samlat i ett system 

(Gupta & Saxena, 2012). Det här är något som respondenterna också menar är en fördel då 

respondenterna i organisation 2 genom mobiltelefonen exempelvis kan läsa om en vårdtagares 

medicinering, oavsett var de anställda befinner sig. I organisation 1 menar några av respondenterna 

att de på jobbet förväntas använda datorerna och olika system för att ta reda på saker som gästerna 

frågar om. Men eftersom det finns många smidiga appar som företaget själv tillhandahåller används 

istället den privata mobilen i arbetet, trots att respondenterna menar att de egentligen inte får göra 

det. Respondenterna menar att det ibland går snabbare att hitta saker via telefonen än via datorn. 

Det här anser vi är en intressant iakttagelse som går i linje med det som tidigare forskning menar, 
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att en av de största utmaningarna för organisationer är att hålla takten med den ständiga 

teknikutvecklingen som innefattas i det digitala HR (Jovita, 2008, citerad i Bondarouk & Ruël, 

2009; Gupta & Saxena, 2012). Lengnick-Hall och Moritz (2003) menar också att 

teknikutvecklingen innefattar att få tillgång till olika system vilket kan innebära dyra investeringar i 

datorer och telefoner för organisationer. Vi menar därmed att det för organisationer är viktigt att ha 

i åtanke att jobbtelefoner kan vara en dyr men värdefull investering, då alla respondenter oavsett 

ålder menar att mobiltelefoner är ett bra arbetsredskap. 

  

Kommunikation 

Den teoretiska referensramen visar att en av fördelarna med digital HR är förbättrad 

kommunikation (Panayotopoulou et al., 2007) vilket också empirin i huvudsak stödjer. Samtliga 

respondenter upplever att de digitala kommunikationskanalerna är smidiga och ser inga problem 

med digital kommunikation så länge det finns en möjlighet till telefonsamtal eller personliga samtal 

vid behov. En positiv effekt av digital kommunikation som tydligt framkommer i organisation 1 är 

att respondenterna menar att de nu kan kommunicera med fler personer än tidigare. Det tror vi kan 

bero på organisationens storlek om 1100 anställda och att det digitala gjort det möjligt att 

kommunicera med fler, vilket även tidigare forskning berört (Panayotopoulou et al., 2007).  

  

Även samarbetet kan förbättras som en effekt av digital HR enligt Panayotopoulou et al. (2007) som 

ser att organisationer som använder digitalt HR genererar bättre samarbeten då informationsutbytet 

mellan anställda, ledning och chefer blir bättre. Vi tolkar utifrån empirin att samarbetet till viss del 

har förbättrats eftersom respondenterna uppger att kommunikationen nu sker genom exempelvis 

mail eller Facebook, vilket gör att personerna är uppdaterade om vad som händer på ett helt annat 

sätt än innan och som då indirekt förbättrar samarbetet. En respondent berättar även om digitalt 

sammankopplade almanackor där möten kan planeras in och där berörda parter har tillgång till 

almanackan digitalt via telefonen vilket gör  informationen tydlig och överblickbar och går därmed i 

linje med tidigare teori avseende att kommunikationen blir bättre med ett ökat informationsutbyte 

(Panayotopoulou et al., 2007). 

  

Motivation  

Genom en investering i teknologi menar tidigare forskning att det kan öka de anställdas motivation 

då tekniken tillåter dem att visa individuella prestationer (Martin, 2017). Precis som Martin (2017) 

menar några av respondenterna i organisation 1 att de utvärderas som avdelning av gästerna 

gällande servicen och där de även kan bli personligt omnämnda med namn. Det här menar 

respondenterna är något de upplever som motiverande. Några av respondenterna i organisation 1 
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menar också i linje med ovan nämnda teori att de anställda via det nya systemet kan visa exakt vad 

varje person gör på jobbet. Samtidigt påpekar även respondenterna att det måste användas på rätt 

sätt eftersom det är lätt att fuska sig till fler arbeten digitalt och fuskar någon kollega ökar det inte 

motivationen för personen. I organisation 2 kan arbetsgivaren via ett system se hur lång tid varje 

arbete tar då systemet ser både när de loggar in och loggar ut hos vårdtagaren. En av respondenterna 

i organisation 2 menar utifrån systemen att arbetsgivare ibland kan ifrågasätta att ett besök tar 

längre tid än för någon annan anställd, men där respondenten menar att det finns mycket annat än 

bara tid att ta hänsyn till i arbetet då de arbetar med människor. Empirin visar därmed bara delvis att 

en digital mätning av arbetsprestationer ökar motivationen som tidigare teori visar (Martin, 2017). 

Vår tolkning är därmed att det är viktigt för organisationer att hantera registrering av arbetsuppgifter 

på ett transparent sätt. Det för att inte motivationen ska sänkas hos de anställda och för att de 

anställda inte ska uppleva att det missbrukas av varken chefer eller kollegor. 

  

Vidare menar vi att anställda kan utvärderas och motiveras på olika sätt beroende på 

organisationens syfte och sammanhang. Det är exempelvis inte önskvärt att en anställd inom 

organisation 2 belönas om den hinner så många besök som möjligt på en dag eftersom de arbetar 

med omvårdnad av människor, samtidigt som högt antal arbeten på en dag kan vara en anledning 

till belöning och därigenom motiverande för anställda på fastighetsavdelningen i organisation 1. 

Martin (2017) menar även att en investering i teknik skapar ett högre deltagande i organisationen. 

Det här bekräftas inte av empirin då alla våra respondenter menar att det som motiverar dem är den 

personliga kontakten med främst kollegor, men även till chefer. Det här går även i linje med det 

som Bissola och Imperatori (2014) menar, att organisera en motiverande arbetsplats handlar om att 

skapa en bra arbetsmiljö. Vi kommer därför diskutera vikten av en personlig relation för att skapa 

motivation i ett kommande avsnitt under rubriken opersonlig relation.  

  

Kontroll 

Att anställda kan uppleva en större kontroll över information genom användande av digitala verktyg 

och att det kan ge en känsla av trygghet är något som tydligt framkommer ur empirin, trots att det är 

något som inte behandlas i den teoretiska referensramen. Fyra av respondenterna framhäver 

möjligheten att hålla sig uppdaterad som en positiv effekt av digitaliseringen när de tillfrågas om de 

anser att gränsen mellan privatliv och arbetsliv har förändrats till följd av digitaliseringen. De menar 

att de genom olika digitala verktyg på ett helt annat sätt kan hålla sig uppdaterade inför kommande 

arbetspass vilket skapar en känsla av kontroll. Några uttrycker det istället som en trygghet då de 

dagen innan ett arbetspass loggar in för att se vilka vårdtagare de ska till kommande dag. Andra 
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uttrycker det som att de istället kan hålla sig uppdaterade om vad som händer på jobbet vilket 

skapar upplevelser av både trygghet och kontroll. 

  

Till skillnad mot vad teorin visar (Mellner, 2016; Turkle, 2015) upplever inte respondenterna den 

ökade tillgängligheten som något negativt utan de menar istället att det innebär en ökad trygghet 

och kontroll och ser det inte som negativt att de i viss mån tar med sig arbetet hem. Även om 

forskningen inte framhåller just trygghet som en positiv effekt av digital HR visar empirin att 

trygghet är en konsekvens av den ökade tillgängligheten då det finns en möjlighet för anställda att 

hålla sig uppdaterade. Det här tror vi hänger ihop med det som tidigare forskning har visat, att den 

nya kommunikationsteknologin innebär en mer individuell frihet att organisera arbetet i tid och rum 

(Mellner, 2016). 

5.2.2 Negativa effekter av digital HR	

Tidskrävande 

Empirin visar att intranätet upplevs svårt att använda och att de anställda istället ringer mer erfarna 

medarbetare för att spara tid, vilket går i linje med den kritik som forskningen har visat avseende att 

de anställda inte har tid att söka efter all den informationen som egentligen finns i systemen (White 

et al., 2010; Lipiäinen et al., 2014). För att systemen ska kunna användas mer effektivt tror vi därför 

skulle underlättas av om stödsystemen blir enklare och mer individanpassade vilket är Planning e-

HRs huvudsyfte (Gupta & Saxena, 2012; Lengnick-Hall & Moritz, 2003; Nivlouei, 2014). Om 

systemen skulle vara enklare och mer individanpassade tror vi skulle leda till att de anställda själva 

skulle söka fram informationen, istället för att på grund av tidspress ringa en medarbetare som 

kollar upp informationen åt dem.  

  

Risken för att digitalt HR innebär merjobb för de anställda eftersom det tar för lång tid påpekas 

även av Panayotopoulou et al. (2007) och Gupta och Saxena (2012). En av respondenterna i 

organisation 2 anser i linje med nämnda teori att de digitaliserade systemen är tidskrävande och att 

det skulle finnas mer tid över om det inte var lika digitaliserat. En annan respondent anser att 

användandet av digital HR tar mycket tid i anspråk då de måste skicka varje ändring till 

planeringsenheten vilket är något som vi kommer diskutera under följande rubrik arbetsbelastning.  
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Arbetsbelastning 

Den teoretiska referensramen lyfter fram ökad självständighet och en möjlighet att ta egna beslut 

som en av fördelarna med digitalt HR (Gupta & Saxena, 2012; Lengnick-Hall & Moritz, 2003; 

Nivlouei, 2014). Några av respondenterna i organisation 2 upplever tvärtemot vad teorin säger en 

lägre självständighet med det nya digitaliserade schemasystemet. Det eftersom anställda inte längre 

har möjlighet att justera schemat vid förändringar då det sköts av planeringsenheten på annan ort 

vilket innebär minst fyra mail om dagen för att korrigera det hela. Då digital HR har för avsikt att 

öka självbetjäningen i verksamheten (Lawler & Mohrman, 2003) och inte komplicera 

arbetsrutinerna menar vi i linje med nämnda teori att ett alternativ vore att de anställda själva skulle 

kunna justera förändringar direkt i systemet istället för att skicka justeringen på mail till 

planeringsenheten. Utifrån empirin och den teori som presenteras ser vi därför att självständigheten 

kan öka eftersom informationen finns tillgänglig för fler personer i större utsträckning men att det 

också kan innebära en minskad självständighet då allt i detalj ska registreras i systemen av andra 

enheter som i organisation 2. 

  

Teknikstress 

Alla fem respondenter i organisation 2 har en positiv uppfattning om digitaliseringen och tycker att 

det är smidigt och bra ”när allt fungerar”, vilket är ett citat från samtliga fem. Respondenterna 

nämner dock att telefonnätet ibland kan vara utslaget vilket leder till att de kanske inte tar sig in hos 

vårdtagarna som då inte får hjälp. Just den här typen av teknikstress har även tidigare forskning 

berört som menar att tekniken kan innebära en psykisk stress för de anställda (Weil & Rosen, 1997, 

citerad i Fuglsetha & Sørebøb, 2014). Eftersom de anställda på grund av tekniken ibland inte kan ta 

sig in hos vårdtagarna menar vi att det är viktigt både för vårdtagaren och de anställda att det finns 

alternativa lösningar klargjorda när tekniken krånglar då det annars är lätt att bli stressad. Att 

tidigare forskning inte behandlar digital HR:s beroende av fungerande data- eller nätsystem tror vi 

är relaterat till bristen på forskning om digitala HR-systems negativa effekter (Francis et al., 2014). 

Men även på grund av bristen på forskning rörande de anställdas perspektiv av digital HR (Findikli 

& Bayarcelik, 2015; Francis et al., 2014; Panayotopoulou et al., 2007). 

  

Teknikstress kan även ha en negativ påverkan på attityder, tankar och beteenden (Wang et al. 2005) 

och vår tolkning är därför att det kan vara viktigt för ledningen att skapa en användaracceptans även 

för systemet för planering i organisation 2 då det i nuläget upplevs omständigt att skicka mail till 

planeringsenheten vid varje ändring. Att öka användaracceptansen hos de anställda är enligt 

Lengnick-Hall och Moritz (2003) nödvändigt för att kunna maximera nyttan av digital HR.  
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Flera av respondenterna i organisation 1 uttrycker en osäkerhet kring hur de ska finna information 

på intranätet där en respondent inte alls använder intranätet eftersom personen inte fått någon 

utbildning i hur de ska använda det. Utifrån den teoretiska referensramen ser vi att intranätet genom 

utbildning skulle kunna användas mer effektivt då utbildning enligt teorin är en viktig del för att 

minska teknikstress (Fuglsetha & Sørebøb, 2014). I nuläget finns också en viss osäkerhet på 

fastighetsavdelningen om de utnyttjar stödsystemets fulla potential och vi tror därför att en 

utbildning skulle göra att systemen kan användas på ett mer effektivt sätt och då inte leda till 

teknikstress om de använder det så som det egentligen är tänkt.  

  

Ytterligare en påverkande faktor hur teknikutveckling och digitalisering upplevs menar Bissola och 

Imperatoti (2014) är ålder, vilket är något som även empirin stödjer. Bissola och Imperatori (2014) 

menar att nu när Generation Y (födda från 1982-2000) befinner sig på arbetsmarknaden och som är 

en generation uppväxt med teknik, så ser de helt andra möjligheter med teknikanvändande än den 

äldre generationen. Författarna menar därmed att det blir det allt viktigare för dagens organisationer 

att förstå vikten av den digitala förändringen och hur olika digitala verktyg kan användas i arbetet. 

Att synen på teknik kan ha samband med ålder framkommer även i empirin då många av de äldre 

respondenterna påpekar att de inte är uppväxta med teknik, vilket gör att tekniken kan anses 

skrämmande och det tar ett tag innan de vänjer sig vid den. Vidare menar en av de äldre 

respondenterna att den yngre generationen accepterar det digitala på ett helt annat sätt och en annan 

respondent menar att det är de äldre som oftast har problem med tekniken. Vi menar därmed att det 

är viktigt att anpassa utbildningen i olika digitala HR-system utifrån tidigare teknikkunskap, då 

förkunskapen kan skilja sig åt beroende på generationstillhörighet. Utifrån empirin menar vi att en 

anpassad utbildning kan leda till att tekniken upplevs som något positivt även av den äldre 

generationen eftersom utbildning är en viktig del för att undvika negativa effekter som teknikstress 

(Fuglsetha & Sørebob, 2014).  

  

Tillgänglighet 

Något som tidigare forskning har uppmärksammat är att digital HR innebär verktyg som möjliggör 

att de anställda ofta har en möjlighet att ta med både dator och mobil hem, vilket kan leda till en 

digital stress enligt Park et al. (2011) och Turkle (2015). Turkle (2015) menar även att det skapar en 

känsla att hela tiden vara någon annanstans digitalt vilket skapar en negativ effekt i form av en 

känsla av vaksamhet med en ständig alarmberedskap. Det här är något respondenterna också 

nämner men som inte anses vara ett stort problem, utan några i organisation 1 menar istället att det 

mer är en fråga för cheferna eftersom de alltid är tillgängliga. De flesta av respondenterna menar 

istället att de har en jobbtelefon, eller får mycket jobbrelaterad information på den privata telefonen, 
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men att de kopplar bort det tills de vill svara på det. Då teorin menar att den ökade 

kommunikationsteknologin har inneburit ökade förväntningar på de anställda att vara tillgängliga 

(Mellner, 2016) är det något förvånande att respondenterna inte upplever det utan istället menar att 

de innebär en trygghet som vi tidigare har diskuterat som en positiv effekt under rubriken kontroll.  

  

När vi frågar respondenterna om gränsen mellan privatliv och arbetsliv har ändrats i och med 

digitaliseringen får vi varierande svar. Vissa tycker att de har påverkats men de flesta av 

respondenterna upplever inte några problem. Teorin visar att möjligheten att skilja på privatliv och 

arbetsliv påverkar den mentala avkopplingen som i sin tur påverkar själva arbetsprestationen (Park 

et al., 2011; Sonnentag & Kruel, 2006). De flesta av respondenterna är dock bra på att skilja 

privatliv från arbetsliv vilket vi tror beror på att samtliga respondenter har sina egna strategier för 

att inte bli störda eller stressade på fritiden. En respondent stänger av aviseringarna från Facebook, 

en annan stänger av ljudet på telefonen, medan en tredje stänger av jobbmobilen helt för att slippa 

bli störd. Strategierna verkar fungera väl då ingen av de nämnda respondenterna menar att de 

upplever stress på grund av den digitala tillgängligheten vilket tidigare teoriavsnitt visat som en 

negativ effekt.  

  

Några av respondenterna menar dock att arbetsgivaren i sig inte förväntar sig att de anställda ska 

svara utanför arbetstid, men det gör istället kollegorna, vilket gör att de svarar då de inte vill att det 

ska bli fel för kollegorna. Det här menar vi är en viktig del att ha i åtanke för arbetsgivaren eftersom 

det kan vara viktigt att påpeka när de anställda förväntas att svara, så att känslan att vara tillgänglig 

dygnet runt som Turkle (2015) nämner undviks. Det här går även i linje med den forskning som 

finns på området då en stor del som påverkar den psykiska avkopplingen positivt är att andra 

anställda också höll isär privatliv och arbetsliv (Park et al., 2011). Vi menar därmed att det för 

arbetsgivaren och kollegorna är viktigt att ha den psykiska avkopplingen i åtanke och uppmuntra de 

anställda att hålla isär privatliv och arbetsliv eftersom den mentala avkopplingen hänger ihop med 

arbetsprestationen (Park et al., 2011).  
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5.3 Digital HR:s effekter på verksamhetens sociala relationer 
Studiens syfte innefattar att öka förståelsen för hur relationer kan påverkas av digital HR, men där 

empirin visar att relationerna är relativt opåverkade med bara några olika följdeffekter. Vår tolkning 

är att det är många olika aspekter som påverkar relationerna på en arbetsplats vilket kan vara en 

förklaring till att ingen större förändring upplevs på grund av just digital HR. Båda organisationerna 

har dessutom en relativt hög personalomsättning vilket vi tror kan vara en bidragande faktor till att 

respondenterna upplever en relativt liten förändring i relationerna. Det då Bejerot och Härenstam 

(2011) menar att det är oklart om anställda investerar lika mycket i goda sociala relationer på 

arbetsplatsen idag när allt fler medarbetare och chefer oftare byts ut. Vi tror därför att en 

bakomliggande orsak till att relationerna inte upplevs förändrade genom användningen av digital 

HR till viss del beror på en hög personalomsättning och särskilt i organisation 1 som till stor del 

består av säsongsanställda. Dock framhävs tydligt av alla våra respondenter som alla har arbetat en 

längre tid i organisationerna att kontakten öga mot öga är viktigare än den digitala kontakten. Vi 

tolkar därför det hela som att en mycket viktig faktor att ha i åtanke för organisationer är att 

bibehålla den personliga kontakten även om digitaliseringen ökar. 

  

5.3.1 Digital HR:s positiva effekter på verksamhetens sociala relationer	

Direkt relation 

Ser vi till de positiva effekterna som digitaliseringen kan ha på relationer i organisationer visar 

tidigare forskning att relationen kan bli mer tydlig och direkt (Bissola & Imperatori, 2014). En av 

respondenterna menar att det ibland kan vara lättare att skriva saker än att prata direkt med 

personen, där några av de andra respondenterna menar att relationen har blivit mer tydlig utifrån 

användningen av bland annat Facebook och mail då det nu går att få tag i någon de inte vanligtvis 

pratar med.  

  

Tidigare forskning visar även att många unga idag föredrar att kommunicera digitalt då de ofta 

anser det vara mer effektivt än en kommunikation öga mot öga eftersom det går att svara på frågor 

när det passar (Turkle, 2015). Många av respondenterna menar att mail ibland kan vara det enda 

sättet att få tag på cheferna då de sällan ser dem eller går att få tag på personligen. Enligt empirin 

handlar därför effektiviseringen av tiden genom digitala kommunikationsmedlen inte om de unga 

medarbetarna, utan istället chefer. Det här tror vi hänger ihop med det som Turkle (2015) menar, att 

kraven på dagens arbetsplatser har ökat där det digitala har gjort det möjligt att välja när en 

medarbetare vill kommunicera med vem. Eftersom respondenterna menar att mail ofta är det enda 

sättet att få tag på cheferna menar vi att det vore intressant att undersöka vidare, för att se om 
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effektiviseringen genom digital kommunikation i huvudsak gäller chefer. Detta då respondenterna 

oavsett ålder menar att kommunikation digitalt kan vara tråkigt, även om de också menar att det är 

effektivt beroende vad som ska förmedlas, vilket också tidigare forskning menar Woodall (2006, 

citerad i Lipiäinen et al., 2014). 

  

Ökad närhet 

En av respondenterna menar att när företaget började använda Facebook så går det nu att få ett 

ansikte på fler personer i organisationen, om än att relationen är digital. Respondenten menar att det 

är svårt att ha en relation till hundratals kollegor men trots att de inte känner varandra har de ändå 

ett ansikte på varandra med hjälp av Facebook. Respondenten menar vidare att denna digitala 

relation räcker då de är så många som arbetar i företaget. Bissola och Imperatori (2014) såg i linje 

med ovan nämnda respondentens åsikter om Facebook att den digitala relationen inte ersätter den 

personliga relationen, men att den istället kan skapa en ny typ av relation, om än teknikbaserad. 

Turkle (2015) i sin tur menar att användandet av digitala kommunikationsmedel leder till att 

personer anses bekanta och där relationerna förefaller ytliga menar ovannämnda empiri motsatsen. 

Genom teknologiska medier som Facebook blir relationerna ytliga men att det också ger ett ansikte 

på fler medarbetare i organisationen enligt respondenterna. Därmed visar empirin att det 

nödvändigtvis inte är något negativt att relationerna förefaller ytliga eftersom det inte går att ha en 

nära relation till alla i en stor organisation utan där en ytligt teknikbaserad relation är bättre än ingen 

relation alls. Gupta och Saxena (2012) menar även att e-communication är ett enkelt sätt för 

kommunikation uppåt i organisationen, vilket användningen av Facebook i organisation 1 visar, då 

allt från chefer till medarbetare är med i olika Facebookgrupper beroende på ändamål.  

Bissola och Imperatoria (2014) framhåller att digitala HR-system kan fungera som en stabil grund 

för att hålla relationerna på en god nivå trots en hög personalomsättning. Trots att relationen blir 

viral menar författarna att den virala relationen kan räcka vid korta anställningar för att ändå behålla 

medarbetarengagemang, trivsel och prestationen i organisationen. Då organisation 1 har ett stort 

antal säsongsanställningar menar vi att Facebook som organisationen 1 använder kan vara ett bra 

sätt för att behålla just medarbetarengagemanget. Det utifrån att några av respondenterna i 

organisation 1 menar att det är positivt att ha ett ansikte på fler personer utifrån företagets Facebook 

grupper, då de till viss del känner igen personen från Facebook när de sedan ser personen öga mot 

öga. Att sociala medier kan underlätta för de anställda att hålla kontakten och skapa en känsla av 

social närvaro i en stor organisation, jämfört med vad som är möjligt med traditionella medel stöds 

också av Heide et al. (2012). Dock kan vi se att det som motiverar respondenterna, som alla har 

arbetat en längre tid än bara någon säsong, är en personlig relation med en personlig 

kommunikation till både chefen, kollegorna och andra personer i företaget. Teorin och empirin 
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påvisar därför vikten av att digitala medier inte räcker, som respondent 4 uttrycker sig “om man har 

en personlig relation, då tar man åt sig det mer”. Vi tolkar därför teorin i kombination med empirin 

att ett kommunikationsmedia så som Facebook kan räcka vid korta anställningar med en hög 

personalomsättning men där den personliga relationen blir viktigare ju längre anställningstiden är. 

  

5.3.2 Digital HR:s negativa effekter på verksamhetens sociala relationer	

Opersonlig relation  

Ser vi till de negativa effekter som de digitala verktygen har på organisationens relationer menar 

alla respondenter att den digitala relationen inte får ersätta den personliga relationen. Det är något 

som också går i linje med tidigare forskning på området som menar att kontakten öga mot öga 

fortfarande är det bästa sättet att integrera för att skapa bra relationer på arbetet (Mackenzie, 2010). 

För att digitalt HR med dess verktyg ska leda till positiva effekter menar Bissola och Imperatori 

(2014) att det är viktigt att förstå vikten av bra relationer i organisationen. När respondenterna 

tillfrågas om relationerna i organisationen är de överens om att bra relationer är viktigt, men i 

huvudsak till arbetskamraterna. Dock menar några av respondenterna att det är viktigt med bra 

relationer även till chefer och övriga personer i organisationen då det skapar en ömsesidig respekt. 

Vi kommer därför diskutera det här längre ner under rubriken förtroende.  

  

Tidigare forskning visar även att Generation Y (födda sedan 1980) föredrar traditionella 

kommunikationskanaler i arbetet, samtidigt som de har en stark preferens för sociala medier i sitt 

privatliv (Friedl & Vercic, 2011). Många av respondenterna oavsett ålder menar dock att sociala 

medier är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad som händer på arbetet, även utanför arbetstid, 

då det går att vara förberedd inför kommande arbetsdag. En respondent i organisation 2, som inte 

använder sociala medier i arbetet, påpekar att det skulle vara bra med en sluten Facebookgrupp för 

jobbrelaterade ändamål, vilket motsäger Friedl och Versics (2011) ovanstående påstående.  

  

Tidigare forskning visar också att den yngre generationen har vant sig vid användningen av digitala 

verktyg men där äldre personer som upplevt den digitala förändringen kan sakna känslan av att vara 

en organisk helhet i form av kroppskommunikation (Turkle, 2015). Det är något som några av 

respondenterna i just den äldre generationen nämner där en respondent menar att det idag hellre 

skickas ett mail än att söka upp en person, vilket respondenten menar är synd då det är den 

personliga kontakten som skapar en bättre trivsel med både öppnare och gladare stämning. Dock är 

den personliga kontakten även något som alla de yngre respondenterna är noggranna med att påpeka 

då de menar att det ibland kan vara tråkigt att bara höra en röst eller se mailadress, utan att veta 

vilka personerna bakom verktyget är.  
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Förtroende 

Björkman och Lervik (2007) menar i sin tur att för att det sociala kapitalet i organisationer ska bli 

bra innefattar det personliga förhållanden med vänskap, ömsesidig respekt och tillit. Det här går 

även i  linje med det som några av respondenterna menar, att det är viktigt med en bra relation även 

till chefen då det resulterar i en högre respekt när chefen visar sig “som en människa och inte bara 

en e-mailadress” som respondent 4 uttrycker sig. Att chefen visar sig vara en människa skapar 

enligt respondenterna förtroende eftersom parterna får en ömsesidig respekt för varandra, vilket är 

positivt för relationen och arbetsprestationen. Det överensstämmer också med teorin då forskningen 

visar att det är lättare att skapa en förtroendefull relation genom en mellanmänsklig interaktion 

eftersom det underlättar för chefers stöd och vänlighet (Jo & Shim, 2005). Precis som empirin visar 

att det digitala inte får ersätta den personliga kontakten då det skapar förtroende i organisationen, 

visar även tidigare forskning att det som skapar kvalitet i relationerna är stöd, stabilitet och 

förtroende (Chen et al., 2016). Precis som respondenterna påpekar att den mänskliga kontakten i 

organisationen är viktig menar Lipiäinen et al. (2014) att kontakt öga mot öga är en viktig del för att 

skapa relationer på jobbet, vilket underlättar för samarbetet, kommunikationen och tilliten i 

organisationen. 

  

Missförstånd 

Alla respondenter är överens om att kommunikation öga mot öga är att föredra. En av 

respondenterna i den yngre generationen menar att de senaste åren har de övergått till att 

kommunicera mer via exempelvis mail, men att inget fungerat lika bra som de morgonmöten de 

tidigare haft. Under morgonmöten kunde de på ett helt annat sätt se att informationen gått fram till 

varje person då det var lätt ge en direkt respons, samt att det var bra även för gemenskapen. Just 

avsaknaden av direkt respons och bristen på gemenskap har även tidigare forskning berört som en 

nackdel med den digitala kommunikationen (Stein, 2006; White et al., 2010). Ytterligare en negativ 

effekt som en respondent menar kan uppkomma från digitaliseringen är att det till följd av att 

mycket kommunikation sker skriftligt kan det lätt bli missförstånd, jämfört med om personen pratar 

med någon. Det är något som tidigare forskning berör där exempelvis Mehrabians (1981, citerad i 

Turkle, 2015) regel 7-38-55 styrker att det är svårare att tolka skrift än mellanmänsklig 

kommunikation. Regeln innebär att 7 procent av kommunikationen består av ord, 38 procent av 

tonläge och 55 procent av kroppsspråk (ibid.). Att sammanlagt 93 % är tonläge och kroppsspråk 

menar vi är något som påvisar hur viktigt det är att inte bara använda mail och Facebook i 

organisationer utan även kommunikation öga mot öga då det förhindrar missförstånd samt är det 

som skapar förtroende mellan ledningen och de anställda (Jo & Shim, 2005). 
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Kreativitet 

White et al. (2010) och Grunig et al. (2002, citerad i Lipiäinen et al., 2014) menar att det är vid 

kontakten öga mot öga som relationer börjar utvecklas och att det är när folk känner varandra som 

det går lättare att kommunicera och samarbeta. Empirin stödjer här den tidigare forskningen då 

några respondenter i organisation 2 visar uttryck för att relationerna utanför själva arbetsgruppen 

känns mycket längre ifrån eftersom de kommunicerar allt mindre öga mot öga. Empirin visar även 

att det är bra med en digital kontakt men att det är nödvändigt att ses ibland också eftersom det är 

lättare att relatera till varandra för att kunna se olika förbättringsmöjligheter enligt respondenterna. 

Christensen och Bever (2014) visar att möjligheten att prata med varandra och tänka efter hänger 

ihop med kreativiteten och att det är kreativiteten som leder till organisationens långsiktiga hälsa. 

Samma författare menar att de företag där medarbetarna dagligen pratar med varandra om olika 

problem och hur de kan lösas är de som har den största utvecklingen på marknaden. Vår tolkning 

utifrån både teori och empiri pekar på att kontakten öga mot öga är något positivt både för de 

anställda och även för verksamheten. Detta då alla respondenter påpekar att personliga möten är det 

som motiverar dem mest, samtidigt som teorin (Christensen & Bever, 2014) menar att det är 

personliga möten som skapar kreativiteten i organisationen. Just kreativiteten är enligt Francis et al., 

(2014) en viktig del för att idag överleva på en global marknad i ständig förändring, vilket vi tycker 

påvisar vikten av att inte använda digitala verktyg i sådan utsträckning att den personliga relationen 

försvinner.  

  

Integritet 

Ett orosmoln som har ett samband med förtroende och som en av respondenterna påpekar är 

användningen av Facebook på jobbet. Respondenten menar att eftersom profilen de har på 

Facebook är personens personliga profil innefattar det även bilder och andra saker som 

arbetsgivaren kanske inte bör se. Flera av respondenterna menar istället att det vore bra med en 

jobbrelaterad app, så det går att vara privat på Facebook. Det här menar vi påvisar vikten av att 

istället använda ett jobbrelaterat e-forum, i likhet med Facebook, som är en del inom digital HR och 

då specifikt inom e-communication (Gupta & Saxena, 2012). Det för att på så vis hålla isär 

privatlivet och arbetslivet. 

  

En av respondenterna ifrågasätter även att arbetsgivaren kan gå in i systemet och kontrollera,  det då 

respondenten upplever att det är skrämmande hur övervakade de anställda är eftersom systemet 

registrerar allt de gör under arbetsdagen.  Respondenten menar att den lilla människan får stor 

uppmärksamhet då de via systemet loggar in, uträttar det som de ska, loggar ut och sen låser dörren 

samtidigt som arbetsgivaren ser allt.  Det här går också i linje med de nackdelar som tidigare 
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forskning visar då integritet är något som ifrågasätts inom det digitala (Zafar, 2012). Inom digital 

HR finns Protecting e-HR som är ett system som berör allt som har med hälsa, säkerhet, relationer 

och juridiska frågor att göra (Findikli & Bayarcelik, 2015). Protecting e-HR ska hantera just 

orosmoln runt den personliga integriteten som respondenten upplever (ibid.). Protecting e-HR är 

dock ingenting som används i organisationerna, men med den digitala utvecklingen kommer allt fler 

integritetsproblemen (Zafar, 2012) vilket vi tror är värt att ha i åtanke för organisationer, för att 

anställda inte ska känna sig övervakade som några av respondenterna nu upplever. 

  

5.4 Sammanfattning analys 
 

 

Figur 4. Översikt analys. (Egen modell).  
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Figur 4 

Utifrån vårt empiriavsnitt kan vi se att de effekter som respondenterna upplever till stor del 

överensstämmer med tidigare teori. I modellen ovan framhävs de mest framträdande positiva och 

negativa effekterna som respondenterna upplever, där de röda pilarna visar effekter där empirin 

visar skillnader jämfört med tidigare forskning. Det är dessa effekter, samt några av de andra, som 

vi anser är de mest intressanta med studien och som kan generera bidrag till såväl teori som praktik 

utifrån syftets två delar, användandet av digital HR och hur användningen påverkar relationer i 

verksamheter. Modellen är likadan som modellen över sammanfattningen av empirin, så när som på 

rubrikerna Analys och Till bidrag. 

 

Modellen tydliggör på sin vänstra sida effekter av användandet av digital HR som har tillkommit 

utifrån de röda pilarna, samt effekter som har visat sig ha andra effekter än tidigare forskning 

påvisat. Ser vi till kontroll så är det något som tillkommit genom empirin, jämfört med tidigare 

forskning. Vår studie visar att den ökade tillgängligheten kan skapa upplevd kontroll då det går att 

hålla sig uppdaterad inför kommande arbetsdag. Därmed upplevs tillgängligheten enligt empirin 

som övervägande positiv, i motsats till de negativa effekter teorin främst framhävt (Mellner 2016; 

Turkle, 2015). Analysen visar också att motivation både kan främjas och begränsas genom 

användandet av digital HR till skillnad mot tidigare teori som menar att användandet av digital HR 

endast skapar högre motivation (Martin, 2017). Studien visar även att digital HR till viss del innebär 

en ökad arbetsbelastning, medan forskningen i huvudsak menar motsatsen, att det ska öka 

självbetjäningen (Gupta & Saxena, 2012; Lengnick-Hall & Moritz, 2003; Nivlouei, 2014). 

 

Modellen visar på den högra sidan digital HR:s positiva och negativa effekter på organisationens 

relationer. Empirin visar inte att en pålitlig relation är en effekt av digital HR, som tidigare 

forskning menar (Bissola & Imperatori, 2014). Empirin visar däremot till skillnad mot teorin 

(Turkle, 2015) att det digitala kan skapa en ökad närhet till fler då det går att få ett ansikte på fler 

personer i organisationen. Vår studie visar därmed, till skillnad mot forskningen (Turkle, 2015; 

Gupta & Saxena, 2012; Mellner, 2016; Parks et al., 2011; Sonnentag & Kruel, 2006) att en digital 

relation är bättre än ingen relation alls, även om studien också visar att ingenting ersätter det 

personliga mötet då det är mötet öga mot öga som skapar förtroende och gemenskap. Analysen 

visar också effekter på integriteten då några av de anställda känner sig övervakade, vilket inte 

framhävs av tidigare forskning. 

  

De ovan redovisade effekterna tar vi med oss till bidraget för att där påvisa de huvudsakliga 

bidragen med studien utifrån teori, empiri och analys.  
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6. Bidrag  
Studiens syfte är att öka förståelsen för hur anställda upplever användande av digital HR, samt vilka 

effekter användandet kan ha på relationer i verksamheter. Studien visar att de anställda upplever 

både positiva och negativa effekter utifrån användandet av digital HR och att relationerna är relativt 

opåverkade med bara några olika följdeffekter.  

  

6.1 Teoretiskt bidrag 
Sett till första delen i syftet, hur användande av digital HR kan påverka de anställda, är ett viktigt 

teoretiskt bidrag med studien att självbetjäningen inte bara ökar som tidigare forskning visar 

(Panayotopoulou et al., 2007). Studien indikerar istället på att några anställda menar att digital HR 

innebär ett ökat beroende istället för ett ökat oberoende. Det här menar vi är ett viktigt teoretiskt 

bidrag med studien eftersom digitaliseringen har för avsikt att göra saker enklare (Lawler & 

Mohrman, 2003) men att det enligt studien har visat sig komplicera till en del av det dagliga arbetet 

på grund av komplexa system där allt också ska registreras vilket tar mycket tid. 

  

Ytterligare ett viktigt teoretiskt bidrag, sett till hur anställda påverkas genom användandet av digital 

HR, är att den ökade tillgängligheten som följer med det digitala i vår studie anses som något 

positivt. Tidigare forskning visar istället många negativa effekter med den ökade tillgängligheten 

som följer med digitaliseringen (Turkle, 2015; Gupta & Saxena, 2012; Mellner, 2016; Parks et al., 

2011; Sonnentag & Kruel, 2006). Det här är ett viktigt teoretiskt bidrag med vår studie då den 

istället indikerar på en positiv effekt eftersom de anställda upplever en ökad trygghet och en ökad 

kontroll genom att alltid ha jobbrelaterad information tillgänglig.  

  

Ser vi till andra delen i syftet, hur digital HR påverkar sociala relationer i verksamheter, indikerar 

studien på att en digital relation kan vara något positivt till skillnad mot vad tidigare forskning 

menar då en digital relation där anses som något negativt (Turkle, 2015; Mackenzie, 2010; Wolk, 

2002). Studien visar att de anställda får en möjlighet att uppleva en viss bekantskap via exempelvis 

Facebook och även om Facebook inte är ett digitalt HR-verktyg enligt tidigare forsknings definition 

ser vi att studien kan ge ett teoretiskt bidrag angående detta. Det då studien visar att en digital 

relation via exempelvis Facebook anses bättre än ingen relation alls.  

  

 



 

 63 

6.2 Praktiskt bidrag 
Det praktiska huvudbidraget med studien, sett till hur de anställda påverkas genom användandet av 

digital HR, är att organisationer i sin helhet skulle gynnas av att satsa på en mer genomgående 

utbildning i de olika stödsystem som används. Det då det enligt oss är en förutsättning för att öka 

kompetensen hos de anställda och för att använda de digitala HR-verktygen på ett mer effektivt sätt. 

Detta eftersom studien visar på vissa oklarheter i hur de olika stödsystemen ska användas där vi sett 

att ålder är en påverkande faktor för hur genomgående utbildningen i systemen ska vara. Vi tror 

även att en mer genomgående utbildning i systemen skulle kunna leda till att negativa konsekvenser 

såsom teknikstress och en ökad arbetsbelastning kan undvikas. Utifrån studien menar vi att 

utbildning är en viktig del för att organisationerna ska kunna utnyttja digital HR:s fulla potential. 

  

Ett annat praktiskt bidrag med studien, sett till användandet av digital HR, är att organisationer bör 

ha alternativa lösningar klargjorda när tekniken krånglar. Det här anser vi är särskilt viktigt för 

organisationer där slutanvändarna är människor som är beroende av att organisationen levererar den 

tjänst de tillhandahåller. Även om alternativa lösningar när tekniken krånglar inte är något som 

tidigare forskning ser ut att ha uppmärksammat visar studien att teknikkrångel i nuläget innebär en 

ökad arbetsbörda för de anställda och leder till stress. Ytterligare ett praktiskt bidrag, sett till 

användandet av digital HR, är att samla det som har med personalen att göra i ett enda system. Vi 

kan i studien se att lönehanteringen idag går via ett lönesystem, medan frånvaro och ansökan om 

ledighet går via telefon eller mail och där scheman kommer på Facebook eller på ett papper. Vi tror 

därför att organisationer skulle gynnas av att ha allt gällande personalhantering i ett system i linje 

med digital HR där anställda genom självservice kan söka ledigt, byta pass och se scheman digitalt 

på ett samlat ställe. 

  

Ser vi till det praktiska bidraget med studien, och då med hänsyn till den del i syftet som berör hur 

relationerna påverkas av digital HR, är ett viktigt praktiskt bidrag med studien att inte glömma bort 

det personliga mötet. Det eftersom studien påvisar att det inte finns något digitalt verktyg som kan 

ersätta det personliga mötet mellan anställda, chefer och HR-personal. Studien visar att det är mötet 

öga mot öga som skapar motivation, gemenskap och förtroende i organisationen och inte olika 

digitala lösningar. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
Vid inläsningen på området kunde vi se att det saknas forskning som behandlar användningen av 

olika digitala HR-verktyg och då främst med ett fokus på hur anställda och chefer upplever 

verktygen. Eftersom studiens omfattning begränsas av vår inriktning till de anställdas perspektiv 

menar vi att det i framtida forskning vore intressant att se hur chefer uppfattar användningen av 

digital HR. Om vi hade intervjuat några på ansvarsposition skulle vi fått en insyn i motiveringen till 

varför just de aktuella digitala HR lösningarna används och om de uppnår de mål som är tänkta. Det 

vore även intressant att se om de ansvariga reflekterat över konsekvenserna från nuvarande digitala 

HR-verktyg och om de reflekterat över andra alternativ. Här ser vi därmed att fortsatt forskning 

behövs. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 65 

Källförteckning  
 
Böcker 
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber. 
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod. Malmö: Studentlitteratur. 
 
Arbnor, I., & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Malmö: Studentlitteratur. 
Bejerot, E., & Härenstam, A. (2011). Sociala relationer i arbetslivet. Malmö: Gleerups. 
 
Bruzelius, L. H., & Skärvad, P. (2012). Management. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber. 
Eriksson, L. T., & Hultman, J. (2014). Kritiskt tänkande.( 2. uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. och 
kompletterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
 
Heide, M., Johansson, C., & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. Malmö: 
Liber. 
 
Johansson-Lindfors, M. B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Lindholm, S. (2001). Vägen till vetenskapsfilosofin – En introduktion. Lund: Academia Adacta. 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. 
uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Sohlberg, P., & Sohlberg, B. (2013). Kunskapens former - Vetenskapsteori och forskningsmetod. 
(uppl. 3:2) Malmö: Liber. 
 
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare (uppl. 2:5) Stockholm: Liber. 
 
Turkle, S. (2015). Tillbaka till samtalet; Samtalets kraft i en digital tid. Göteborg: Diadalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 66 

Vetenskapliga artiklar 
Abdinnour-Helm, S., Lengnick-Hall, M., & Lengnick-Hall, C. (2003). Preimplementation attitudes 
and organisational readiness for implementing an enterprise resource planning system. European 
Journal of Operational Research, 146 (2), 258–273. http://dx.doi.org/10.1016/S0377-
2217(02)00548-9 
 
Afolabi, A.F., & Abidoye, J.A. (2011). Integration of information and communication technology in 
library operations towards effective library services. Journal of Educational and Social Research, 
11 (1), 113–120. 
https://www.researchgate.net/profile/Samir_Alredaisy2/publication/268957725_proceeding_of_first
_international_conference_of_technology_education_and_environment_editor_vol1/links/547c1fc0
0cf205d16881cd89/proceeding-of-first-international-conference-of-technology-education-and-
environment-editor-vol1.pdf#page=599 
 
Ball, K. S. (2001). The use of human resource information systems: A survey. Personnel Review, 
30 (5), 677–693. doi: http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005979 
 
Bissola, R., & Imperatori, B. (2014). The unexpected side of relational e-HRM Developing trust in 
the HR department. Employee relations 36 (4), 376-397. doi: 10.1108/ER-07-2013-0078 
 
Björkman, I., & Lervik, J. (2007). Transferring HR practices within multinational corporations. 
Human Resource Management Journal 17 (4), 320–335. doi: 10.1111/j.1748-8583.2007.00048.x 

 
Bondarouk, T., Harms, R., & Lepak, D. (2015). Does e-HRM lead to better HRM service? The 
International Journal of Human Resource Management, 28 (9), 1332-1362. doi: 
10.1080/09585192.2015.1118139 
 
Bondarouk, T., Parry, E., & Furtmueller, E. (2017). Electronic HRM: four decades of research on 
adoption and consequences. International Journal of Human Resource Management, 28 (1), 98-
131. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2016.1245672 
 
Bondarouk, T. V., & Ruël, H. J. M. (2009). Electronic human resource management: Challenges in 
the digital era. The International Journal of Human Resource Management, 20 (3), 505–514. doi: 
http://dx.doi.org/10.1080/09585190802707235 
 
Brahmana, R. K., & Brahmana, R. (2013). What Factors Drive Job Seekers Attitude in using E-
Recruitment?. South East Asian Journal of Management. 7 (2). 123-134. doi: 
10.21002/seam.v7i2.2050 
 
Burbach, T., Royle, R. (2014). Levels of e-HRM adoption in subsidiaries of a US multinational 
corporation: the mediating role of power, politics and institutions. European Journal of 
International Management, 7 (4), 432-449. doi: 10.1504/EJIM.2013.055281 
 
Carr, A., Durant, R., & Downs, A. (2004). Emergent strategy development, abduction, and 
pragmatism: New lessons for corporations. Human Systems Management, 23 (2), 79-91. 
http://content.iospress.com.webproxy.student.hig.se:2048/articles/human-systems-
management/hsm548 
 
Chen, H., Wei, J., Wang, K. & Peng, Y. (2016). Does Employee Relationship Quality Influence 
Employee Well-Being? An Empirical Analysis Based on Manufacturing and Service Industries. 
Human Factors and Ergonomics In Manufacturing 26(5), 559–576 



 

 67 

doi: 10.1002/hfm.20674 
 
Christensen, C., & Bever, D. (2014). The capitalist's dilemma. Harward Business 
Review.  http://hbr.org/2014/06/the-capitalists-dilemma/ar/1 
 
Denton, K. (2006). Measuring relevant things. Performance Improvement, 45 (3), 33-37. doi: 
10.1002/pfi.2006.4930450308 
 
Ducharme, L. J., & Martin, J. K. (2000). Unrewarding Work, Coworker Support, and Job 
Satisfaction. Work and occupations, 27 (2), 223-243. 
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0730888400027002005 
 
Findikli, M., & Bayarçelik, E. (2015). Exploring the Outcomes of Electronic Human Resource 
Management (E-HRM)? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 207(11), 424-431. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.112 
 
Flynn, S. (2015). Human Resource Information Systems.  Research Starters: Business (Online 
Edition). http://eds.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/detail/detail?sid=fa809dbf-
ed61-426f-aa32-
d52639fbb817%40sessionmgr4009&vid=7&hid=108&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2
ZQ%3d%3d#AN=89163755&db=ers 
 
Francis, H., Parkes, C., & Reddington, M. (2014). E-HR and international HRM: a critical 
perspective on the discursive framing of e-HR. International Journal of Human Resource 
Management 25(10), 1327-1350. doi: 10.1080/09585192.2013.870309 
 
Frey, C., & Osborne, M. (2016). The future of employment: How susceptible are jobs to 
computerisation?. Technological Forecasting & Social Change, 114 (1), 254-280. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019 
 
Friedl & Vercic, (2011). Media preferences of digital natives’ internal communication: A pilot 
study. Public Relations Review 37, 84–86 
doi:10.1016/j.pubrev.2010.12.004 
 
Fuglsetha, A. M., & Sørebøb, Ø. (2014). The effects of technostress within the context of employee 
use of ICT. Computers in Human Behavior, 40 (1),  161–170. 
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.chb.2014.07.040 
 
Gefen, D. (2004). What makes an ERP implementation relationship worthwhile: Linking trust 
mechanisms and ERP usefulness. Journal of Management Information Systems 21(1), 263-288. 
http://www.jstor.org/stable/40398791 
 
Gupta, A., & Saxena, S. (2012). Electronic Human Resource Management (e-HRM): Growing role 
in organisations. Management Insights, 8 (1), 60-66 . doi: 10.1.1.464.9442 
 
Haines, V. Y., & Lafleur, G. (2008). Information technology usage and human resource roles and 
effectiveness. Human Resource Management, 47 (3), 525–540. doi: 10.1002/hrm.20230 
 
Hawking, P., Stein, A., & Foster, S. (2004). E-HR and employee self service: a case study of a 
victorian public sector organisation. Issues in Informing Science & Information Technology, 1 (1), 
1017-1027. 
http://proceedings.informingscience.org/InSITE2004/128hawki.pdf 



 

 68 

 
Jo, S., & Shim, S. (2005). Paradigm shift of employee communication: The effect of management 
communication on trusting relationships Public Relations Review, 31(2), 277-280. doi: 
10.1016/j.pubrev.2005.02.012 
 
Kovach, K. A., Hughes, A. A., Fagan, P., & Maggitti, P. G. (2002). Administrative and strategic 
advantages of HRIS. Employment Relations Today, 29 (2), 43–48. doi: 10.1002/ert.10039 
 
Lawler, E. E., & Mohrman, S. A. (2003). HR as a strategic partner: What does it take to make it 
happen? Human Resource Planning, 26 (3), 15-29. 
http://eds.a.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=6406f242-
04b8-4c7d-9f4b-50cdc7c6a8a3%40sessionmgr103&vid=7&hid=4202 
 
Lengnick-Hall, C., & Lengnick-Hall, M. (2006). HR, ERP, and knowledge for competitive 
advantage. Human Resource Management, 45(2), 179-194. doi: 10.1002/hrm 
 
Lengnick-Hall, M., & Moritz, S. (2003). The Impact of e-HR on the Human Resource Management 
Function. Journal of Labor Research, 24(3), 365-379. 
http://web.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/ehost/detail/detail?sid=031845e6-3756-
462a-9e4e-
9451c0b683c3%40sessionmgr102&vid=0&hid=124&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3
d#AN=10134122&db=buh 
 
Lipiäinen, H. S. M., Karjaluoto, H. E., & Nevalainen, M. (2014). Digital channels in the internal 
communication of a multinational corporation Corporate Communications: An International 
Journal, 19(3), 275 - 286. http://dx.doi.org/10.1108/CCIJ-07-2012-0050 
 
Mackenzie, M. (2010). Manager communication and workplace trust: Understanding manager and 
employee perceptions in the e-world.  International Journal of Information Management, 30 (6), 
529–541. doi: http://doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.ijinfomgt.2010.04.001 
 
Marler, J. H., & Fisher, S. L. (2013). An Evidence-Based Review of E-HRM and Strategic. Human 
Resource Management Review, 23 (1), 18-36. doi:10.1016/j.hrmr.2012.06.002 
 
Martin, G., & Reddington, M. (2010). Theorizing the links between e-HR and strategic HRM: a 
model, case illustration and reflections. The International Journal of Human Resource 
Management, 21(10), 1553-1574. doi: 10.1080/09585192.2010.500483 
 
Martin, L. (2017). Do Innovative Work Practices and Use of Information and Communication 
Technologies Motivate Employees?. Industrials Relations, 56 (2), 263-292. doi: 
10.1111/irel.12173/epdf 
 
Mellner, C. (2016). After-hours availability expectations, work-related smartphone use during 
leisure, and psychological detachment The moderating role of boundary control. International 
Journal of Workplace Health Management, 9(2), 146 - 164.  http://dx.doi.org/10.1108/IJWHM-07-
2015-0050 
 
Navimipour, N., & Zareie, B. (2015). Full Length Article: A model for assessing the impact of e-
learning systems on employees’ satisfaction. Computers in Human Behaviour, 53 (1), 475-485. doi: 
http://doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.chb.2015.07.026 
 



 

 69 

Ngai, E. W. T., & Wat, F. K. T. (2006). Human resource information systems: A review and 
empirical analysis. Personnel Review, 35 (3), 297–314. 
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.compind.2007.12.001 
 
Nivlouei, F. B. (2014). Electronic Human Resource Management System: The Main Element in 
Capacitating Globalization Paradigm, International Journal of Business and Social Science, 5 (2), 
147-159. http://ijbssnet.com/journals/Vol_5_No_2_February_2014/17.pdf 
 
Panayotopoulou, L. Vakola, M., & Galanaki, E. (2007). E-HR adoption and the role of HRM: 
Evidence from Greece. Personnel Review, 36(2), 277-294. 
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1108/00483480710726145 
 
Park, Y., Fritz, C., & Jex, S.M. (2011). Relationships Between Work-Home Segmentation and 
Psychological Detachment From Work: The Role of Communication Technology Use at Home 
Journal of Occupational Health Psychology, 16(4), 457– 467. 
doi: 10.1037/a0023594 
 
Parry, E., & Tyson, S. (2011). Desired goals and actual outcomes of e-HRM. 
Cranfield School of Management Human Resource Management Journal, 21(3), 335–354. 
doi:10.1111/j.1748-8583.2010.00149.x 
 
Reichertz, J. (2010). Abduction: The Logic of Discovery of Grounded Theory. Forum: Qualitative 
Social Research, 11 (1), 1-16. http://www.qualitative 
research.net/index.php/fqs/article/view/1412/2902 
 
Ruel, H. J. M., Bondarouk, T. V., & Looise, J. K. (2004). e-HRM: Innovation or Irritation, Utrecht: 
Lemma. Management Review, 15(3), 364-380. 
http://doc.utwente.nl/59729/1/mrev_3_04_Ruel_Bondarouk_Looise.pdf 
 
Ruta, C. D. (2009). HR portal alignment for the creation and development of intellectual capital. 
The International Journal of Human Resource Management, 20 (3), 562–577. 
doi: 10.1080/09585190802707318 
 
Sonnentag, S., & Kruel, U. (2006). Psychological detachment from work during off-job time: The 
role of job stressors, job involvement, and recovery-related self-efficacy, European Journal of Work 
and Organizational Psychology, 15(2), 197-217. 
doi: 10.1080/13594320500513939 
 
Sonnentag, S., Arbeus, H., Mahn, C., & Fritz, C. (2014). Exhaustion and Lack of Psychological 
Detachment From Work During Off-Job Time: Moderator Effects of Time Pressure and Leisure 
Experiences. Journal of Occupational Health Psychology, 19(2), 206–216. doi: 10.1037/a0035760 
 
Stein, A. (2006).  Employee communications and community: an exploratory study employee 
communications and community, Journal of Public Relations Research, 18 (3), 249-264, doi: 
http://dx.doi.org/10.1207/s1532754xjprr1803_3 
 
Stevens, G., & McElhill, J. (2000). A qualitative study and model of the use of e-mail in 
organisations, Internet Research, 10 (4), 271-283. doi: 
http://dx.doi.org/10.1108/10662240010342531 
 
Strohmeier, S. (2009). Concepts of e-HRM consequences: A categorisation, review and suggestion. 
The International Journal of Human Resource Management, 20 (3), 528–543. 



 

 70 

doi: 10.1080/09585190802707292 
 
Tomic, S., Tadic, J., & Sedlak, O. (2016). Analysis of the Aspects of Performance Management 
System. TEM Journal, 5 (4), 451-459. doi: 10.18421/TEM54-07 
 
Wang, K., Shu, Q., & Tu, Q. (2005). Empirical study of coping strategies for computer-related 
technostress of Chinese employees. Tsinghua Science and Technology, 10 (1), 753-760. 
http://ieeexplore.ieee.org.webproxy.student.hig.se:2048/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6075742 
 
White, C., Vanc, A., & Stafford, G. (2010). Internal communication, information satisfaction and 
sense of community: the effect of personal influence. Journal of Public Relations 
Research, 22(1), 65-84. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10627260903170985 
 
Wolk, M. (2002). E-mail and instant messaging retention, review, and production, Journal of 
Investment Compliance, 3 (3), 13-18. doi: : http://dx.doi.org/10.1108/joic.2002.3.3.13 
 
Zafar, H. (2012). Human resource information systems: Information security concerns for 
organizations. Human Resource Management Review, 23 (1), 105–113. 
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.hrmr.2012.06.010 
 
Avhandling 
Sotiropoulos, P. (2014). HRΜ innovation through technology in Greece: factors influencing the 
adoption, diffusion and exploitation of eHRM and social media (Doctoral thesis, University of 
Glasgow). Glasgow: University of Glasgow. Tillgänglig: 
http://theses.gla.ac.uk/5869/1/2014SotiropoulosPhD.pdf 
 
Rapport hämtad från nätet 
Chirico-Willstedt, G., & Snellman, V. (2016). Företagen och digitaliseringen. Stockholm: Svenskt 
Näringsliv. 
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/for
etagen-o-
digitaliseringenpdf_648145.html/BINARY/F%C3%B6retagen%20o%20digitaliseringen.pdf 
 
Text från webbsida 
Vetenskapsrådet. (2011). Vad innebär peer review?. Hämtad 2017-03-12, från 
http://www.vr.se/forskningsfinansiering/beredning/beredningsprocessen/forskaregranskarforskare/f
aqpeerreview/vadinnebarpeerreview.5.5fa10c312ed4d5b90680001670.html 
 

    

  

  
  

  

  

  

  

  



 

 71 

Bilaga 1- Presentationsmail 
Hej,  

Vi heter Jenny Berglund och Moa Dahlberg och skriver just nu vår kandidatuppsats på 

Ekonomprogrammet (distans) via Högskolan i Gävle. Syftet med vår studie är att undersöka hur du 

som anställd upplever användandet av olika digitala lösningar för personalrelaterade funktioner och 

hur dessa påverkar relationerna i organisationen. Med digitala lösningar som är HR-relaterade 

(personalrelaterade) menas exempelvis system för schema, löner, ledigheter, utbildningar, 

utvärderingar, intranät och olika kommunikationskanaler där bland annat sociala medier och mail 

innefattas. 

  

Under intervjun kommer en av oss att närvara där intervjun beräknas ta cirka 30 minuter. Det som 

intervjun förväntas att beröra är frågor inom två olika områden, vilka digitala verktyg som används 

och hur dessa digitala funktioner påverkar relationerna i organisationen. Allt som sägs under 

intervjun kommer behandlas konfidentiellt vilket betyder att är bara vi (Jenny och Moa) 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.  

  

Vid frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss. 

Jenny Berglund, eep13jbd@student.hig.se, 070-3443085 

Moa Dahlberg, eep15mdg@student.hig.se, 070-8877207 

  

Tack på förhand för din medverkan, det är något vi varmt uppskattar!  
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Bilaga 2- Intervjuguide  

Digitala verktyg och relationer 

Jag och Moa/Jenny skriver just nu vår kandidatuppsats under vårt sista år på Ekonomprogrammet 

på distans via Högskolan i Gävle. Inriktningen för vår uppsats är verksamhetsstyrning och syftet 

med studien är att undersöka hur du som anställd upplever användandet av olika digitala verktyg för 

personalrelaterade funktioner i organisationen, och hur dessa påverkar relationerna i organisationen. 

Detta är intressant då anställda är en viktig resurs i alla organisationer och därför behöver 

organisationer se till att anställda har en bra arbetsmiljö och där bland annat relationerna är viktigt 

att värna om. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och vi kommer ställa frågor inom två olika 

områden, vilka digitala verktyg som används på ditt jobb och hur det påverkar relationerna i 

organisationen. Allt som sägs under intervjun kommer behandlas bara av oss och om det är någon 

fråga du inte vill svara på behöver du inte göra det. Både du och organisationen kommer vara 

anonymt nämnda i studien. Intervjun kommer med ditt godkännande att spelas in men materialet 

kommer raderas direkt efter att vi analyserat det. Har du några frågor innan vi börjar med intervjun? 

  

Inledande frågor 

Hur gammal är du och hur länge har du arbetat i organisationen? 

Kan du berätta lite om din arbetsroll på organisationen? 

● Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut och dina arbetsuppgifter. 

  

Digitala HR-funktioner 

Vad betyder begreppet digitala verktyg i arbetet för dig som personal på organisationen? 

• Använder du en mobil eller en dator till något på jobbet, och i sådan fall till vad? 

  

Vad använder du för olika digitala HR-verktyg som är till för er som personal på organisationen?  

● Hur behandlas schema, lön, önskemål om ledighet osv?  

● Hur kommunicerar ni digitalt i organisationen?   

● Har ni någon utbildning digitalt?  

● Utvärderas du som anställd på något sätt?  

  

Kan du berätta på vilket sätt användandet av dessa olika digitala HR-verktyg som du berättade om 

påverkar dig?  

● Stödjer de digitala verktygen ditt arbete? 

● Vet du hur du ska använda alla de olika digitala verktygen? 
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Kan du berätta vad du tycker om att använda de digitala HR-verktygen? 

● Ser du några positiva effekter med de olika digitala HR-verktygen du berättade om? 

● På vilket sätt menar du att det är en fördel?  

● Ser du några negativa effekter med de olika digitala HR-verktygen du berättade om? 

● På vilket sätt menar du att det är en nackdel?  

  

Relationerna i organisationen 

Upplever du att relationerna i organisationen mellan dig, dina arbetskamrater, chefer och HR-

personal har blivit närmare eller längre bort utifrån användandet av de olika digitala verktygen?  

● Har kontakten öga mot öga påverkats? 

● Har den dagligen kontakten påverkats? 

● Hur har samarbetet påverkats? 

  

Är det positivt eller negativt för relationen mellan dig, dina arbetskamrater, chefer och HR-personal 

med ökad digitalisering?  

● Utifrån vad du berättade om kontakten öga mot öga 

● Utifrån vad du berättade om den dagliga kontakten 

● Utifrån vad du berättade om samarbetet 

  

Upplever du att det spelar någon roll om relationen är mer digital beroende på om det är mellan dig 

och dina arbetskamrater, chefer eller HR-personal? 

● Tycker du det är viktigare med en personlig relation till någon av arbetskamrater, HR-

personal och chefer?  

  

Upplever du att gränsen mellan arbetsliv och privatliv har ändrats till följd av den ökade 

tillgängligheten som kan följa med digitaliseringen? 

● Har du med telefonen hem? Upplever du att den stör privatlivet?  

● Ex. vad tycker du om mail i telefonen,  Facebook på jobbet osv.  

  

Har du något övrigt att tillägga innan vi avslutar intervjun?  


