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Abstract  

Digitalization and digital technologies is gaining increased influence in today's society and 

contribute to many societal changes, globally as well as locally. This has a great impact on 

organizations, as well as the work methods within these. Therefore, the aim of this thesis is to 

study how the HR function and the role of HR have been altered by the digital transformation 

and which effects this may lead to. In order to find trends and identify effects, a systematic 

literature review has been used as a way to gain a deeper understanding of how HR has been 

affected by digitalization. The study has shown that digitalization has contributed to a major 

change in HR's role in the organization. Digital technologies open up new ways of working 

and new focus areas for HR, and contribute to cost-effectiveness as it frees administrative 

work and creates opportunities for reaching out to broad networks. 

 

Keywords: digitalization, digital transformation, digital technologies, agile, the new 

generations of workers, HR, e-human resource management (e-HRM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning  

Digitalisering och digitala tekniker får i dagens samhälle en ökad dominans och bidrar till 

många samhälleliga förändringar, globalt som lokalt. Detta medför en stor inverkan på 

organisationer men också arbetsformer inom dem. Uppsatsens syfte och frågeställningar är 

därför hur HR-funktionen och HR:s roll har förändrats av den digitala transformationen samt 

vilka effekter det kan bidra till. För att kunna finna tendenser samt identifiera effekter har en 

systematisk litteraturgenomgång använts som metod i syfte att nå en djupare förståelse för 

hur HR har påverkats av digitaliseringen. Studien har visat att digitaliseringen har bidragit till 

en stor förändring av HR:s roll i organisationen. Digitala tekniker öppnar upp för nya 

arbetssätt och fokusområden för HR, samt bidrar till kostnadseffektivitet eftersom det frigör 

administrationsarbete och skapar möjligheter att nå ut till breda nätverk.    
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering  

Digitalisering eller digital transformation är ett av de mest omdebatterade ämnena just nu 

inom HR-professionen (EdgeHR, u.å.). Den digitala teknologins ökade dominans har bidragit 

till kulturella, samhälleliga och ekonomiska förändringar i världen. Detta har lett till den 

rådande perioden som utmärks som den digitala eran (Parry & Strohmeier, 2014). Vi vill lyfta 

fram ett citat från Cianni och Steckler (2017, s. 14) som betonar att samhälleliga drivkrafter 

förändrar arbetets natur samt att digitaliseringen har en stor påverkan på framtida 

organisationer och arbetsformen inom den, exempelvis inom HR-professionen.  

 

While a number of forces— such as globalization, environmental sustainability, and 

shifting workforce demographics—are also changing the world of work, “digital” is 

likely to have the most dramatic impact on the future organization. It will profoundly 

change the very nature of work including ours as HR professionals (Cianni & 

Steckler, 2017, s. 14).  

  
Digitaliseringen skulle kunna bidra till att förändra arbetets natur. Därför kräver den digitala 

världen nya färdigheter för att samla, klargöra och skapa mening av all den nya information 

som finns tillgänglig för att gynna verksamheten (El-Khoury, 2017, s. 86). HR kan tänkas 

spela en nyckelroll i den digitala transformationen för att förändringen som digitaliseringen 

bidrar till, rör organisationen i stort men även människorna inom den (Ahnlund, 2017). Även 

HR:s roll har förändrats. I och med teknikens möjligheter kan företag inom HR-området 

komma bort från administrativa delar såsom löneadministration, rekryteringsarbete och 

basutbildning genom att överföra dessa till service-enheter inom företaget eller outsourcing 

(Granberg, 2011, s. 59). Detta kan skapa ett skifte inom HR eftersom det kan tänkas ge 

utrymme att arbeta mer strategiskt med organisationens mänskliga resurser, vilket beskrivs 

som de mjukare delarna av Human resource management (Granberg, 2011, s. 370).  

 

Mot denna bakgrund är det av intresse att undersöka hur HR har förändrats i och med 

digitaliseringen, eftersom HR-funktionen inom organisationer verkar ha tilldelats stort ansvar 

i transformationen. Bondarouk och Ruël (2009, s. 508) lyfter fram att digitaliseringen kan ha 

olika inverkan på HR beroende på hur de implementerar digitala tekniker, det kan leda till 
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kostnadseffektivitet, effektiviseringar, anställdas deltagande och flexibel service, medan det 

för andra HR-funktioner kan innebära arbetsrelaterad stress, mer HR-administration och 

missnöjdhet med teknologin.      

1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka vad forskningen har kommit fram till gällande digitaliseringen inom 

HR-området. Vi vill också uttyda hur forskningen har beskrivit HR:s roll i digitaliseringen 

och vilka effekter som digitaliseringen har på HR.  

1.3. Frågeställningar  

- Vilka förändringar beskriver forskningen ha skett inom HR i och med 

digitaliseringen?  

- Hur beskriver forskningen HR-funktionens roll i digitaliseringen inom organisationen?  

- Vilka konsekvenser beskriver forskningen att digitaliseringen kan ha på HR-

funktionen? 

1.4. Avgränsning  

Studien är avgränsad till hur HR-funktionen påverkas av digitaliseringen och vilken roll den 

får i organisationen. Därför kommer vi att exkludera vilken inverkan digitaliseringen har på 

organisationen som helhet, andra yrkesfunktioner inom organisationen samt anställda och 

chefer.  

1.5. Disposition 

I kapitel två kommer relevanta teorier och begrepp att presenteras för att skapa förståelse för 

vilken påverkan digitaliseringen kan ha på HR. De teorier som valts ut och redovisas är 

globalisering, nyinstitutionell teori, digitalisering och Human resource management. Därefter, 

i kapitel tre, presenteras och motiveras systematisk litteraturgenomgång som metodval samt 

redogörs en utförlig beskrivning av datainsamling, reliabilitet och validitet, etiska reflektioner, 

kvalitetssäkring och dataanalys. Kapitel fyra utgörs av både en resultat- och analysdel. En 

resultatöversikt presenteras i Bilaga 1 i form av en tabell, som redogör för de utvalda 

artiklarna som använts i studien. Tabellen utgör underlag för resultatavsnitten som är 

uppdelade i olika teman som speglar och omfattar studiens syfte och frågeställningar. Varje 

avsnitt följs av en analysdel där teori och begrepp integreras med det funna resultatet. I kapitel 
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fem presenteras slutsatser av resultat och analys för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter, i kapitel sex, redovisas en avslutande diskussion och 

metoddiskussion. Den avslutande diskussionen innehåller en djupgående diskussion kring de 

slutsatser som kunnat urskiljas utifrån resultat och analys. Metoddiskussionen innehåller en 

redogörelse kring eventuella felkällor som kan ha uppkommit i och med valet av metod. 

Avslutningsvis i metoddiskussionen ges förslag på framtida forskning.  

2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras utvalda teorier och begrepp: globalisering, nyinstitutionell teori, 

digitalisering och Human resource management. Avslutningsvis motiveras varför varje teori 

och begrepp är relevanta för studien.  

2.1. Globalisering 

Globalisering är ett omtalat fenomen (Bauman, 2000, s. 5) som är svårt att definiera (Jensen 

& Tollefsen, 2012, s. 8). I stora drag innebär globaliseringen ömsesidiga beroenden mellan 

länder och ökade kontaktnätverk. Detta tar sig uttryck i flera olika samhällsdimensioner såsom 

ekonomiska, sociala, miljömässiga, politiska och kulturella (Jensen & Tollefsen, 2012, s. 8).  

 

Globaliseringen beskrivs som en definitiv process som påverkar alla på lika sätt i samma 

omfattning vare sig de vill eller inte (Bauman, 2000, s. 5; Jensen & Tollefsen, 2012, s. 27). 

Giddens (1996, s. 66-67) lyfter fram att det skett förändringar i mänskliga samhällen på grund 

av avståndsskapandet i tidrummet. Det är inte endast ekonomiska relationer som påverkas 

utan även identitet och sociala relationer med betoning på uttänjda relationer världen över 

snarare än lokal samnärvaro (Giddens, 1996, s. 66).  

 

Beck (1998, s. 65-66) beskriver att en av globaliseringens tendenser är att världen blir mer 

homogen, exempelvis genom McDonaldisering där kulturella symboler och beteenden sprids 

över nationella gränser. Detta kan motstridas av den uppkomna betoningen på det lokala. 

Globala företag behöver inkludera inslag av lokal kultur vid skapandet av globalt 

marknadsförda symboler för att överleva på den globala marknaden (Beck, 1998, s. 69). Den 

lokala betydelsen av ett företags överlevnad på den globala marknaden beskrivs utifrån 

betydelsen av ordet global som: “översatt och nedtaget på jorden, » på flera platser samtidigt 
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»” (Beck, 1998, s. 69). Alltså är det av betydelse att inkludera lokala element i 

globaliseringen.  

 

Globaliseringen kan tänkas ha nära kopplingar till den digitala transformationen som sker 

världen över och därför är det intressant att inkludera globalisering som teoretiskt begrepp i 

studien. Digitaliseringen kan betraktas som homogen då spridning sker över nationella 

gränser. Organisationer kan därför behöva ta tillvara på de lokala elementen vid 

implementeringen av digitala tekniker för att anpassning ska ske till den rådande miljön.  

Genom att använda begreppet globalisering kan även en förståelse kring nyinstitutionell teori 

skapas samt kan globaliseringen som begrepp ge förklaringar till aspekter inom den.  

2.2. Nyinstitutionell teori 

Enligt den nyinstitutionella teorin påverkas organisationers handlingsfrihet av institutionella 

faktorer, vilket gör att de inte är helt fria att agera utifrån sin miljö (Johansson, 2006, s. 17-

18). Brunsson och Olsen (1990, s. 19) tar upp att olika samhällsidéer står i förhållande till 

enskilda förändringar inom organisationer. Vissa förändringar är lättare att genomföra om 

dessa har en koppling till överordnade idéer och trender som redan finns i samhället. Idéer 

som uppmärksammas och förverkligas i organisationer har oftast tagit form någon annanstans 

(Johansson, 2006, s. 27-29). Dessa idéer med en annan härkomst avkontextualiseras för att 

sedan återkontextualiseras för att passa de nya lokala omständigheterna (Czarniawska & 

Joerges, 1996, s. 22-23). Varför vissa idéer väljs ut i organisationer menar Røvik (1996, s. 

153) har att göra med anammande och övergivande av moden som bidrar till att skapa den 

organisatoriska identiteten. Vissa organisationer väljer sin identitet för att passa in i en grupp 

medan andra istället väljer identitet för att särskilja sig. 

 

Organisatoriska identiteter är något som skapas inom olika sociala kontexters ramar, vilka 

betraktas som fält. Fälten är föränderliga, då nya fält kan uppstå och gamla kan upplösas. 

Fälten kan också slås samman för att bilda nya fält. Utifrån detta är den enskilda 

organisationens kontext, där den bland annat hämtar inspiration och skapar sin identitet, långt 

ifrån stabil (Johansson, 2006, s. 28).   

 
Johansson (2006, s. 34) menar att standarder betraktas som regler men skiljer sig från normer 

och direktiv i det att de är frivilliga och inte innefattar några sanktionsmekanismer. 

Motiveringen till detta är att det ligger i mottagarens intresse att följa dem. För att mottagare 
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ska acceptera och följa vissa standarder krävs det att de anses vara legitima. Legitimitet 

infinner sig ofta om det finns en anknytning till vetenskap (Johansson, 2006, s. 34). 

Legitimitet kan även skapas genom att organisationer anpassar sig till normer och värderingar 

i samhället, dessa förväntningar kan ses som tekniska och institutionella krav från 

omgivningen (Ineland, 2006, s. 104). Standarder består av två element, idé och förpackning. 

Förpackning kan beskrivas som det tillvägagångssätt som är sammankopplat med idén 

(Johansson, 2006, s. 34). Är förpackningen ofullständig möjliggörs ett större utrymme för 

omtolkning för den lokala organisationen (Johansson, 2006, s. 35). Ackrediteringsidén är ett 

exempel på en idé som innebär att paketeringen är fullständig redan från början, vilket gör att 

kopiering snarare än omtolkning blir aktuellt. Dessa skilda utfall beskriver Erlingsdottir 

(1999, s. 184-186) som två olika institutionaliseringsprocesser, en fri och en kontrollerad. När 

förpackningarna är enhetliga och utrymme för omtolkning saknas resulterar detta i ett 

kontrollerat institutionaliseringsmönster, vilket minskar de lokala organisationernas 

handlingsutrymme (Johansson, 2006, s. 36). 

 

Nyinstitutionell teori har valts ut som en relevant teori att förankra till resultatet i studien 

eftersom undersökningen syftar till att se hur forskningen har belyst den digitala 

transformationen inom HR. Det kan tänkas att digitaliseringen snabbare implementeras i 

organisationer världen över eftersom förändringen enklare kan genomföras om den har 

anknytning till överordnade idéer och trender. Digitalisering kan ses som en social kontext 

som utgör ramar i det organisatoriska fältet och därmed bidrar till att skapa en organisatorisk 

identitet. Digitaliseringen skulle också kunna ses utifrån ackrediteringsidén på så sätt att 

digitaliseringen blir något som är enhetligt och fullständigt från början och därmed kan andra 

organisationer kopiera istället för att utveckla en egen tolkning vid implementeringen.  

2.3. Digitalisering  

Digitaliseringen har sedan lång tid tillbaka inverkat på både samhället i stort och individer 

inom det. Det mesta runt omkring oss är digitaliserat i någon form. Cöster och Westelius 

(2016, s. 16) lyfter genom ett citat fram olika perspektiv kring digitaliseringens inverkan på 

samhället.  

 

Idag går vi omkring med kraftfulla datorer i form av smartphones i fickorna och 

snart sagt alla prylar runt oss är datoriserade i någon form. Och röster höjs om hur 

digitaliseringen å ena sidan kan öppna vägen till en allt bekvämare framtid, å andra 
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sidan leda till en digital klyfta mellan de som förstår och förmår utnyttja IT, och de 

som inte kan, eller har möjlighet (Cöster & Westelius, 2016, s. 16). 

 

Fastän digitaliseringen bidragit till både möjligheter och motstånd har utvecklingen fortsatt 

(Cöster & Westelius, 2016, s. 16). Datorer blev allt mer lätthanterliga under 1970-talet, det 

krävdes inte längre någon IT-avdelning utan andra arbetare kunde använda sig av datorer i sitt 

arbete (Cöster & Westelius, 2016, s. 19). Digitaliseringens utveckling av organisationer fick 

därmed även inflytande över arbetets utformning. Arbetsformer påverkas av den tekniska 

utvecklingen, många arbetsuppgifter som på 1950-talet utfördes av människor utförs idag av 

maskiner samt finns det idag många yrken som inte ens existerade år 1950. Det är viktigt att 

vara medveten om att trots att digitaliseringen har en inverkan på arbetets natur, kommer den 

inte att minska behovet av omsorg och mellanmänsklig kontakt (Cöster & Westelius, 2016, s. 

116-117). 

 

Digital teknik och digitala kommunikationsvägar har bidragit till att arbetet inom 

organisationer har fått minskad platsbundenhet, eftersom det går att kommunicera via mail 

och telefon samt dela data med varandra genom gemensamma nätverk (Cöster & Westelius, 

2016, s. 21-22). Cöster och Westelius (2016, s. 73) menar att den tillgänglighet som detta 

bidrar till medför att etniska särdrag och nationalitet luckras upp och leder till globala trender. 

Internet och sociala plattformar möjliggör även enkla sätt att nå ut till breda nätverk på ett 

kostnadseffektivt sätt, vilket kan vara fördelaktigt vid exempelvis rekrytering (Cöster & 

Westelius, 2016, s. 74).  

 

Digitaliseringen har kommit att bli en essentiell och naturlig del av organisationer oavsett 

form och storlek och det är av vikt att utforma IT-strategier som överensstämmer med 

verksamhetens övergripande strategi (Cöster & Westelius, 2016, s. 23). Digitaliseringen blir 

således strategiskt betydelsefull. Men det är viktigt att det inte endast handlar om att investera 

i den senaste tekniken på grund av att den är ny, utan att forma standardiserade 

tillvägagångssätt så att konkurrenskraften fortfarande kan handla om människors kompetens i 

det arbete de utför (Cöster & Westelius, 2016, s. 26).  

 

Cöster och Westelius (2016, s. 71) tar upp att det som är avgörande för att hantera 

förändringar som digitaliseringen bidrar till är att förstå hur vi människor kan interagera med 

tekniken. Detta kan även göra det möjligt att kombinera teknikens egenskaper med 
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människors förmågor. Då kan de möjligheter som blir tillgängliga tack vare digitaliseringen 

tillvaratas.  

 

Genom att använda oss av begreppet digitalisering och vad det har inneburit för organisationer 

kan vi tänkas se tendenser i hur det kan komma att påverka HR-funktionen eftersom många 

förändringar som digitaliseringen har bidragit till berör personalrelaterade delar i 

organisationen. Digitala vertyg kan komma att förändra HR-funktionens nuvarande arbetssätt 

i och med de effektiviseringar som digitaliseringen kan bidra till.  

2.4. Human resource management  

Human resource management (HRM) kan i stora drag definieras som alla de frågor i ett 

företag som rör personalen (Granberg, 2011, s. 17). Huvuddelarna i HRM är att bemanna och 

avveckla. Att bemanna syftar till att tillgodose företagets behov av resurser och därmed 

omfattas rekrytering, inhyrning och introduktion av personal. I detta steg bör även hänsyn tas 

till möjligheten att överlåta bemanningsarbetet till en entreprenör (outsourcing). Att avveckla 

innebär aktiviteter i syfte att avsluta en anställning, det kan handla om arbete kring 

uppsägning, pensionering men också omställning. Granberg (2011, s. 18) lyfter fram att HRM 

även inkluderar strategier och policyer, såsom kompetensutveckling, befordran och 

omplacering, löne- och anställningsfrågor samt arbetsmiljöfrågor.  

 

Kompetensförsörjning är en stor del av HRM och det beskrivs som “en sammanfattande 

benämning på planering och åtgärder som syftar till att tillgodose företagets behov av 

arbetskraft, såväl kvalitativt som kvantitativt” (Granberg, 2011, s. 365). Andra begrepp på 

kompetensförsörjning kan vara PA-planering eller Human Resource Planning (HRP). Det 

kvantitativa inom kompetensförsörjning är “hårddata” och syftar till analyser för att beräkna 

rätt antal personer med rätt kompetens som beräknas behövas i företaget vid olika tidpunkter. 

Det kvalitativa inom kompetensförsörjning är istället “mjukdata” som syftar till beskrivningar 

av attityder, värderingar, kunskaper och andra kvalifikationer som kännetecknar personalen 

(Granberg, 2011, s. 367). Granberg (2011, s. 370) menar att i takt med att omvärlden 

förändras har behovet kring att planera bättre för de mjukare delarna i HRM växt fram, 

eftersom mjuka delar som till exempel organisationskultur, visioner och system kan ha en 

stark inverkan på företagets framgång.  

 



8 

Stora företag tenderar att utnyttja teknikens möjligheter i syfte att frigöra HRM-arbetet från 

det som kallas transaktioner, vilket avser löneadministration, rekryteringsarbete och 

basutbildning. Transaktionerna överförs till andra enheter inom företaget eller genom 

outsourcing till andra företag (Granberg, 2011, s. 59).  

 

Eftersom digitaliseringen har bidragit till stora samhällsförändringar kan det vara relevant att 

se hur det påverkar arbetssättet i HRM samt se vad HR, genom sitt arbetssätt, har för effekter 

på företaget i en digitaliserad värld. 

3. Metod 

Nedan presenteras avsnitten: metodval, datainsamling, reliabilitet och validitet, etiska 

reflektioner, kvalitetssäkring av artiklar och dataanalys. Avsnittet om datainsamling omfattar 

även inklusion- och exklusionskriterier samt litteratursökning. Tillvägagångssättet för 

litteratursökningen redovisas i tabell 1 som visar hur sökningarna i elektroniska databaser har 

sett ut och vilka utfall som har genererats. Urvalsprocessen illustreras med hjälp av tabell 2 

som förklarar de olika steg som har tillämpats i processen. 

3.1. Metodval  

För att undersöka hur forskningen beskriver förändringen av HR-funktionen i och med 

digitaliseringen har vi valt att genomföra en systematisk litteraturstudie för att kunna skapa 

förståelse för ämnet i de stora mängder litteratur som finns (jmf. Petticrew & Roberts, 2006, s. 

2). I den systematiska litteraturgenomgången försöker vi att identifiera och värdera all 

relevant litteratur oavsett design. Detta görs för att kunna svara på våra frågeställningar, 

främst för att försöka minska systematiska bias (jmf. Petticrew & Roberts, 2006, s. 9).  

 

En fördel med att jämföra och problematisera en stor mängd litteratur inom det valda området 

är att det kan bidra till att skapa en kontextuell förståelse, genom att finna genomgående 

tendenser utifrån andra studier som har använt liknande hypoteser i liknande populationer  

(Petticrew & Roberts, 2006, s. 3). Djupare kunskap kan nås genom att undersöka olika 

studiers resultat och även undersöka varför resultaten varierar. Genom att summera en mängd 

litteratur kan en djupare förståelse för det som studeras nås (Petticrew & Roberts, 2006, s. 15). 

Detta kan gynna vår studie eftersom vi kan förmedla en bredare vetenskapligt förankrad 
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kunskap om ämnet genom att identifiera både likheter och skillnader mellan olika studiers 

resultat kring hur HR-funktionen påverkas av digitaliseringen.  

 

Litteratursökningen har främst utgått från elektroniska databaser på grund av tid- och 

resursbegränsningar, dock menar Bryman (2008, s. 106) att det är stor risk att missa relevant 

litteratur genom att endast utgå från elektroniska databaser. Vi vill dock poängtera att vi 

genom våra breda inkluderingskriterier fångade en stor omfattning av relevanta artiklar kring 

ämnet genom elektroniska databaser. Därmed minskade risken för att förbise relevant 

litteratur. 

3.2. Datainsamling 

Relevanta databaser som vi har valt att utgå ifrån är Business Source Premier och Sociological 

abstracts. Sökningen startades i Sociological abstract eftersom det är en etablerad databas 

inom sociologin. Dock gav sökningarna i denna databas få relevanta träffar, istället gjorde vi 

sökningar i Business Source Premier eftersom den databasen är mer relevant för det valda 

ämnet i och med att den riktar sig mot företags- och organisationsinformation (jmf. Örebro 

universitet, 2017).  

3.2.1. Inklusion- och exklusionskriterier  

De artiklar som väljs ut kommer att vara beroende av de formulerade frågeställningarna, syftet 

och valda inklusion- och exklusionskriterier (jmf. Petticrew & Roberts, 2006, s. 80; Bryman, 

2008, s. 105). 

 

Kriterier för vad som ska inkluderas och vad som ska exkluderas kan grundas i exempelvis 

studiedesign, population, intervention eller resultat (Petticrew & Roberts, 2006, s. 61; Bryman, 

2008, s. 105). Våra valda inkluderingskriterier är HR-funktionen som vald population, därför 

exkluderas artiklar som talar om förändring i andra yrkesfunktioner såsom, IT och 

marknadsföring. Vissa artiklar har även exkluderats på grund av att de inte riktar sig mot HR-

funktionen utan snarare mot organisationen eller de anställdas upplevelser av digitaliseringen. 

I övrigt görs inga större exkluderingar för att i undersökningen möjliggöra att finna olika 

tendenser till digitaliseringens påverkan på HR-funktionen.  

 

För att säkerställa en god kvalitet har endast vetenskapligt granskade artiklar inkluderats till 

artiklar som är peer reviewed. Sökningarna inkluderar endast artiklar med publikationsår 
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mellan 2000 och 2017 eftersom digitaliseringen med sina innovativa aspekter blev populärt 

runt år 2000 (jmf. Murawski & Bick, 2017, s. 724). Att exkludera artiklar som publicerades 

före år 2000 gav ingen större förändring i datainsamlingen eftersom det inte fanns många 

artiklar som var publicerade tidigare. 

3.2.2. Litteratursökning  

Den första sökningen gjordes i databasen Sociological abstracts med sökorden Digital, HR och 

Human resources med operatorerna AND och OR (jmf. Bryman, 2008, s. 116). Denna sökning 

gav 153 träffar varav vi granskade nio av dessa genom att titta på artiklarnas titel och abstract, 

samtidigt som det gjordes en översiktlig genomgång av texten. Två av dessa valdes ut 

eftersom de rymdes inom de valda inkluderingskriterierna. Resterande artiklar valdes bort då 

de inte uppnådde våra inkluderingskriterier, till exempel genom att vissa behandlade andra 

yrkesfunktioner inom organisationen eller hade ett arbetstagarperspektiv. Med inspiration från 

andra studiers nyckelord testade vi i den andra sökningen att kombinera sökorden Future of 

work, Digital och HR med operatoren AND. Detta resulterade i fyra träffar varav en 

granskades och valdes ut då den rymde inkluderingskriterierna.  

 

Sökningarna som gjorts har inte gett tillräckligt många relevanta träffar, det skulle kunna bero 

på att databasen Sociological abstracts inte rymmer ämnet på samma sätt som Business Source 

Premier som riktar sig mer mot företags- och organisationsinformation. Vidare sökningar 

gjordes därför i Business Source Premier med sökorden Human resource, Human resource 

management och Digital, detta gav 60 träffar varav sju granskades och en valdes ut. Eftersom 

detta gav få relevanta träffar gjordes en bredare sökning med sökorden HR och Digital för att 

bredda möjligheterna till att få många träffar. Denna sökning bidrog till 137 träffar varav 39 

artiklar granskades och 26 valdes ut som relevanta för studien. I de tre första sökningarna 

användes trunkering som möjliggjorde alla tänkbara ändelser på digital, exempel digitalisation 

och digitalization.  

 

Nedan presenteras det tillvägagångssätt som vi har använt oss av i litteratursökningen, där den 

första sökningen som gjordes redovisas först.  
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Tabell 1. Litteratursökning 

Databas Sökord Antal träffar Antal 
granskade 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Sociological 
abstracts 

HR AND 
Digital*  

153 9 2 

Sociological 
abstracts 

Future of work 
AND digital* 
AND HR 

4 1 1 

Business Source 
Premier 

Human resource 
OR Human 
resource 
management 
AND digital* 

60 7 1 

Business Source 
Premier  

HR AND digital 137 39 26 

Totalt     30 

   
 

För att göra ett systematiskt urval använde vi oss av tre steg för att urskilja relevanta artiklar 

som ska inkluderas i studien. Stegen illustreras i tabellen nedan.  

 

Tabell 2. Urvalsprocess 

Steg 1  Steg 2 Steg 3 

Granskning av titel  
 
Krav på innehåll:  
HR och digitalisering 

Granskning av abstract  
 
Krav på innehåll:  
Förändring riktad mot HR-
funktionen och HR:s nya roll 

Granskning av fullständig 
text 
 
Krav på innehåll:  
Förändring riktad mot HR-
funktionen och HR:s nya roll   

   

I steg 1 granskades artiklarnas titlar, där kriterierna var att de skulle innehålla begreppen 

digitalisering samt HR. De som inte innehöll dessa ord valdes bort och övriga gick vidare till 

steg 2, där vi läste artiklarnas abstract. I detta steg var det av vikt att studien riktades mot 
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digitaliseringens påverkan på HR och HR:s roll, snarare än andra fokusområden såsom 

organisationen eller anställda. Om det var svårt att utläsa ur artiklarnas abstract om de var 

relevanta utifrån inkluderingskriterierna, granskades hela texten, vilket utgör steg 3 i 

urvalsprocessen. Här föll artiklar som riktades mot organisationens och anställdas upplevelser 

bort. Artiklar som riktade sitt fokus mot andra yrkesgrupper som exempelvis marknadsföring 

och IT exkluderades också. En utmaning med en systematisk litteraturgenomgång är att känna 

när sökningen är fullgjord. När sökningarna inte längre genererade ny relevant information 

eller nya träffar valde vi att konstatera att vår sökning var slutförd. Även begränsningar i 

resurs och tid påverkade valet kring när vi skulle avsluta litteratursökningen, då vi inte hade 

tid att bearbeta fler artiklar än de som valts ut (jmf. Petticrew & Robert, 2006, s. 100).  

3.3. Reliabilitet och validitet  

Publikationsbias kan innebära en stor utmaning i försöket att uppnå reliabilitet i en systematisk 

litteraturstudie. Publikationsbias kan bero på att journalredaktörer inte väljer att anta studier 

med negativa resultat, eller att forskarna själva inte väljer att publicera sin studie om utfallet är 

negativt (Petticrew & Roberts, 2006, s. 232). Det är alltså viktigt under litteratursökningen att 

vara medveten om att det är större chans att studier med signifikanta resultat blir publicerade 

än de som inte är signifikanta (jmf. Petticrew & Roberts, 2006, s. 233).  

 
Petticrew och Roberts (2006, s. 215) menar att det är relevant att ta hänsyn till heterogenitet 

vid genomförande av en litteraturstudie som ett sätt att försvara och förebygga 

publikationsbias och därmed stärka reliabiliteten. Två viktiga former av heterogenitet beskrivs, 

den första syftar till skillnader mellan studier i termer av metod, deltagare och andra okända 

källor. Den andra syftar till att anta bredare kriterier och därmed finns förväntningar och 

medvetenhet om heterogenitet (Petticrew & Roberts, 2006, s. 215). Vi valde att anta bredare 

kriterier för att möjliggöra en bredare varians av resultat och därför är det av stor relevans att 

vi tar hänsyn till heterogeniteten i vår studie. Dock har vi avgränsat resultaten till att rikta sig 

mot HR-funktionen inom organisationer, därmed stärks reliabilitet i studien.  

 

För att öka den interna validiteten har vi försökt undvika metodologiska bias som till exempel 

urvalsbias (Petticrew & Roberts, 2006, s. 127). Detta gjordes genom att använda objektiva och 

allmänt hållna sökord i litteratursökningen. Till viss del användes även nyckelord ur andra 

artiklar, vilket kan tänkas minska den påverkan som vår egen förförståelse för ämnet kan ha 

haft på validiteten.  
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Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultatet kan generaliseras till en annan kontext 

(Petticrew & Roberts, 2006, s. 127). Ett test på generaliserbarhet kan vara att granska 

resultatet från många olika studier, genom att se om liknande resultat återges i studier trots 

olika populationer och miljöer. Detta kan ge en indikation på att resultaten är överförbara 

(Petticrew & Roberts, 2006, s. 149). En bred ansats i studien har hållits för att möjliggöra 

variationer i resultat, detta kan tänkas vara fördelaktigt då det kan medföra indikation på att 

resultatet är generaliserbart. 

 

Eftersom majoriteten av artiklarna är hämtade ur databasen Business Source Premier som 

riktar sig mot organisation- och företagsinformation och endast få artiklar ur Sociological 

abstracts, är vi medvetna om att detta kan bidra till en viss snedfördelning av det resultat som 

redovisas i studien. Trots flera försök att hitta relevanta artiklar i varierande databaser insåg vi 

till slut att artiklar som behandlar det ämne vi studerar till största del presenteras i Business 

Source Premier. För att bevara medvetenhet kring snedfördelningen och för att bibehålla 

validitet i resultatet krävs ett mer kritiskt synsätt då många artiklar ur Business Source Premier 

har en utvärderingsmetod med en subjektiv ansats. 

3.4. Etiska reflektioner 

Etiska överväganden bör göras vid en systematisk litteraturgenomgång. Först och främst är det 

viktigt att exkludera alla former av fusk och ohederlighet såsom plagiat och missvisande 

analys av data (Forsberg & Wengström, 2016, s. 59). Utvalda citat skrivs på originalspråket 

för att bevara vitala fakta. Det beskrivs av Forsberg och Wengström (2016, s. 59) vara oetiskt 

att endast inkludera artiklar som överensstämmer med egna antaganden, därför är det av vikt 

att samtliga artiklar redovisas. Detta kan även tänkas minimera en eventuell subjektiv 

påverkan. I resultatöversikten i bilaga 1 inkluderades varje utvald artikels generella resultat. 

Detta för att undvika förvrängning av det resultat som varje artikel presenterar.  

3.5. Kvalitetssäkring av artiklar  

Alla artiklar som valts ut är peer reviewed och därmed vetenskapligt godkända. Därför utgår 

vi från att artiklarna är av god kvalitet. Trots detta har vi ett kritiskt förhållningssätt till 

artiklarna, både innehållsmässigt men också med hänseende till forskningsmetod. En god 

kvalitet som majoriteten av de utvalda artiklarna innehar är att de är skrivna av 
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yrkesverksamma inom HR. Detta kan bidra till att forskningen kommer närmare verkligheten 

av digital HR (jmf. Petticrew & Roberts, 2006, s. 3). Däremot kan ett näringslivsperspektiv 

generera ett mindre kritiskt förhållningssätt till digitaliseringens inverkan på HR-funktionen. 

Detta kan bero på att yrkesverksamma gärna framhäver sina digitala metoder och tekniker ur 

ett positivt perspektiv och undviker att kommentera negativa aspekter av dem.  

3.6. Dataanalys 

Narrativ syntes har använts för att på ett effektivt sätt organisera och tematisera resultatet 

(jmf. Petticrew & Roberts, 2006, s. 170). Narrativ syntes sker i tre steg. Det första steget är att 

organisera artiklarnas innehåll för att skapa logiska kategorier. Därför har en tabell (se bilaga 

1) skapats för att redogöra för likheter och skillnader mellan de artiklar som valts ut. I tabellen 

redovisas författare, publikationsår, befattning, titel, metod, syfte och resultat (jmf. Petticrew 

& Roberts, 2006, s. 171). Dessa kategorier synliggör de viktigaste aspekterna av varje artikel 

och hur de bidrar till studiens resultat och slutsatser (jmf. Petticrew & Roberts 2006, s. 165). 

HR:s roll har även inkluderats som en egen kategori i tabellen då vi vill synliggöra likheter 

och skillnader angående hur de olika studierna har lyft fram HR:s roll i den digitala 

transformationen. Denna kategori är av stor vikt att inkludera då den underbygger både 

studiens syfte och frågeställningar. Tabellen som skapades blev allt för omfattande och för att 

inte utesluta betydelsefull information eller för att inte förvränga artiklarnas resultat valde vi 

att lägga tabellen som en bilaga. 

 

I det andra steget analyserades kategorierna vilket genererade tematiseringen av resultatet 

(jmf. Petticrew & Roberts, 2006, s. 170). Fyra teman identifierades: HR som den centrala 

rollen i den digitala transformationen, HR:s nya roll som en strategisk funktion, Digitala 

plattformar möjliggör nya arbetssätt för HR och Effekter av digitaliseringen på HR-

funktionen. Det sista steget i den narrativa syntesen innefattar ett sammanställande av alla 

artiklarnas resultat (Petticrew & Roberts, 2006, s. 170). Detta inkluderas dels i tabellen i 

bilaga 1, dels inom de teman som uppkommit då de underbyggs av en sammanställning av 

samtliga artiklars utfall.  

4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de teman vi funnit i materialet: HR som den centrala rollen i den 

digitala transformation, HR:s nya roll som en strategisk funktion, Digitala plattformar 



15 

möjliggör nya arbetssätt för HR och Effekter av digitaliseringen på HR-funktionen. Resultatet 

har skapats utifrån en tabell som redogör för de utvalda artiklarnas författare, publikationsår, 

befattning, titel, metod, syfte, resultat och beskrivning av HR:s roll. Vi kommer inte löpande 

att hänvisa till tabellen bilaga 1, men där återfinns det resultatunderlag som presenteras i detta 

kapitel. Varje resultatdel avslutas med en analys som integrerar teori och resultat.  

4.1. HR som den centrala rollen i den digitala transformationen  

Globaliseringen och internetbaserad teknologi bidrar till att HR blir en mer agil1 och 

strategisk funktion (Long & Smith, 2004, s. 273; Jesuthasan, 2017, s. 61). För att hantera de 

förändrade miljöerna och den hårda konkurrensen om de nya generationernas2 arbetstagare, 

måste HR-personal hålla sig informerade om den senaste utvecklingen inom IT i syfte att 

skapa ett vinnande företag (Lin, 2011, s. 235). Lin (2011, s. 252) lyfter fram att HR har en 

central roll i den digitala transformationen då HR möjliggör att humant kapital såsom 

människors kreativitet och organisationsinnovation bevaras i implementeringen av digitala 

tekniker inom organisationen, och därmed även bibehållandet av hållbara konkurrensfördelar. 

Frenkel (2003, s. 140) menar även att HR-funktionen står inför utmaningen att ta hänsyn till 

både centraliserad företagspolitik men också till den lokala arbetsmarknaden där företaget 

etableras i och med globaliseringen.  

 

HR ansvarar för att se till att alla anställda är med i den globala förändringen och därmed 

digitaliseringen, samt att alla har förståelse för processen. Detta liknas med att HR ska se till 

att alla anställda vill resa inom arbetet oavsett destination (Knox, O’Doherty, Vurdubakis & 

Westrup, 2012, s. 42). Cianni och Steckler (2017, s. 16) betonar att HR-funktionen ansvarar 

för att bevara kärnvärderingar, kärnarbetssätt och arbetsklimat i transformationen. HR 

mobiliseras och blir mer individanpassat (Larkin, 2017, s. 57; Spitzer, 2014, s. 17) genom 

HR-system som görs tillgängliga genom bland annat appar, detta förväntas skapa engagemang 

hos medarbetare (Rimon, 2017, s. 103). Implementeringen av digitala informations- och 

kommunikationstekniker i organisationen kräver strategiska HR-metoder för att stödja de 

anställda i anpassningsprocessen (Connell, Gough, McDonnell & Burgess, 2014, s. 5).   

 

                                                
1 Ett agilt arbetssätt innebär att vara snabb, flexibel, och fokuserad även vid turbulenta omständigheter (Horney, 
2016, s. 24).  
2 Med de nya generationerna menas de som är födda på 80-, 90- och 00-talet eftersom de är uppvuxna med 
digital teknologi (jmf. Amladi, 2017, s. 67). 
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Amladi (2017, s. 67-68) menar att en utmaning för HR, när de ska attrahera de nya 

generationerna av arbetstagare som är uppvuxna med teknologin, är att hantera olika 

anställningstyper på den dynamiska arbetsmarknaden. De nya generationerna av arbetstagare 

förhåller sig skeptiska till långvariga anställningar (Gayeski, 2015, s. 10). Cianni och Steckler 

(2017, s. 18) betonar att HR i denna utmaning måste se till att organisationens chefer blir mer 

agila samt att de har ett ledarskap som inkluderar alla anställda oavsett anställningsform. 

Detta blir betydelsefullt för att organisationen ska bli mer attraktiv för medarbetare ur de nya 

generationerna och därmed vinna konkurrensfördelar på marknaden (Cianni & Steckler, 2017, 

s. 16). Greene (2014, s. 27) betonar även vikten av att flera generationer bör integreras med 

tekniken för ett lyckat arbete med implementeringen av digitala HR-tjänster.  
 
Hunsberger (2017, s. 30) föreslår att flera företagsfunktioner inom en organisation bör gå ihop 

för att lära av varandra och dra nytta av varandras kunskaper i den digitala transformationen, 

exempelvis HR och funktionen inom marknadsföring. HR blir mer lik en 

marknadsföringsavdelning beträffande nya digitala sätt att rekrytera och attrahera medarbetare 

(Gayeski, 2015, s. 9). HR måste stärka arbetsgivarvarumärket och den interna 

kommunikationen och detta kan underlättas genom hjälp från marknadsföringsavdelningens 

sätt att arbeta (Goncalves, 2017, s. 230-232).  

 

HR-funktionen blir en förebild i den digitala transformationen och det blir viktigt att bevara 

kärnvärderingar, kärnarbetssätt och arbetskultur inom organisationen för att lyckas med 

implementeringen av digitala tekniker. Strategier för implementeringen bör sammankopplas 

med företagets processer och mål för att nå en mer digitaliserad organisationskultur (Cianni & 

Steckler, 2017, s. 16).  

4.1.1. Analys: HR som den centrala rollen i den digitala transformationen  

För att kunna överleva på den globala marknaden blir det väsentligt att ta hänsyn till den 

lokala kulturens betydelse. Beck (1998, s. 69) menar att betydelsen av ordet “global” är att det 

globala översätts och tas ned på jorden på flera platser samtidigt. Digitaliseringen kan ses som 

ett globalt fenomen då det finns tillgängligt över tid och rum (jmf. Cöster & Westelius, 2016, 

s. 21-22). Globaliseringen och därmed även digitaliseringen kan ses som en pågående process 

som påverkar alla (jmf. Bauman, 2000, s. 5; Jensen & Tollefsen, 2012, s. 27). Cöster och 

Westelius (2016, s. 23) menar att digitaliseringen blir en essentiell och naturlig del av 

organisationer oavsett form och storlek och därför är det av vikt att utforma strategier för 
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digitala tekniker som är i enlighet med verksamhetens övergripande mål och strategi. HR-

funktionen kan genom sin centrala roll i transformationen ta ned och översätta det digitala till 

organisationen och därmed se till att bevara och inkludera lokala element såsom 

mellanmänsklig kontakt, kärnvärderingar, arbetskultur och arbetssätt i förändringen som 

digitaliseringen innebär (jmf. Cianni & Steckler, 2017, s. 16). Cöster och Westelius (2016, s. 

116-117) betonar att behovet av omsorg och mellanmänsklig kontakt inte minskar på grund av 

den påverkan som digitaliseringen har på arbetets natur. Det är också avgörande att 

människors förmågor integreras med teknikens egenskaper för att kunna hantera den 

förändring som digitaliseringen bidrar till (Cöster & Westelius, 2016, s. 71). Att ta hänsyn till 

det humana kapitalet skapar hållbara konkurrensfördelar på den rådande marknaden och HR 

tilldelas en viktig roll i transformationen för att skapa ett vinnande företag (jmf. Lin, 2011, s. 

235, 252).  

 

Enligt nyinstitutionell teori är vissa förändringar enklare att implementera eftersom de har 

kopplingar till överordnade idéer som redan finns i samhället (Johansson, 2006, s. 27). 

Digitaliseringen kan ses som en överordnad idé som är synlig och lättillgänglig för 

organisationer och därmed även enkel att kopiera vid implementeringen. Om organisationen 

endast kopierar digitala tekniker utan att översätta dem till den lokala kontexten kan 

grunderidéerna med HRM, att tillvarata de mänskliga resurserna, riskera att gå förlorade. 

Således måste idén kring digitaliseringen först avkontextualiseras och sedan 

återkontextualiseras (Czarniawska & Joerges, 1996, s. 22-23). Samma princip lyfter Beck 

(1998, s. 69) fram om vikten av att översätta ett globalt fenomen genom att inkludera lokala 

element. Om idén inte översätts blir handlingsutrymmet för HR-funktionen vid 

implementeringen begränsat eftersom digital teknik som endast kopieras i organisationen inte 

nödvändigtvis tar hänsyn till den lokala kontexten (jmf. Johansson, 2006, s. 36). Detta kan 

bidra till negativa effekter såsom arbetsspänning, mer administrationsarbete och missnöjdhet 

över teknologin (jmf. Bondarouk & Brewster, 2016, s. 2659).  

 

Cöster och Westelius (2016, s. 21-22, 73-74) lyfter fram att digital teknik och digitala 

kommunikationsvägar minskar platsbundenhet samt bidrar till effektiv kommunikation trots 

att nationalitet luckras upp. I takt med att elektronisk kommunikation ökar kan den vardagliga 

kommunikationen och ansikte mot ansikte kommunikation avta (Voermans & van Veldhoven, 

2007, s. 277). För att mellanmänsklig kontakt inte ska försvinna i och med digitaliseringen 

bör HR-funktionen driva kommunikationen inom organisationen (jmf. Goncalves, 2017, s. 
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232). Om HR-funktionen mobiliseras blir den mer lättillgänglig och individanpassad för 

anställda (Larkin, 2017, s. 57; Spitzer, 2014, s. 17). Rimon (2017, s. 103) menar att detta kan 

ske genom att anställda får tillgänglighet till digitala HR-system genom exempelvis appar i 

sina mobila enheter.  

 

För att organisationen ska vara attraktiv för medarbetare ur de nya generationerna blir det 

viktigt för HR att se till att organisationen samt chefers ledarskap är agila för att hantera den 

föränderliga marknaden (Cianni & Steckler, 2017, s. 18) där dessa medarbetare tenderar att 

vara skeptiska till långvariga anställningar (Gayeski, 2015, s. 10). Den organisatoriska 

identiteten skapas genom sociala kontexter. Johansson (2006, s. 28) tar upp att kontexterna 

utgör olika fält som är ständigt föränderliga. Detta förklarar varför organisationer kan tjäna på 

att vara agila eftersom det bidrar till att kunna upprätthålla en anpassad organisatorisk 

identitet utifrån den föränderliga omgivningen som råder i och med att gamla fält luckras upp 

och nya bildas.  

 

HR-funktionen behöver marknadsföra och stärka arbetsgivarvarumärket (Goncalves, 2017, s. 

232) i syfte att legitimera en organisatorisk identitet. Ineland (2006, s. 104) menar att detta 

kan ses som en organisatorisk anpassning till de krav och förväntningar som ställs utifrån. 

Den organisatoriska identiteten blir attraktiv och legitim när den överensstämmer med de krav 

och förväntningar som de nya generationernas arbetstagare har på organisationen. Genom att 

HR antar marknadsföringsavdelningens arbetssätt kan det underlätta stärkandet av 

arbetsgivarvarumärket och därmed även attrahera och behålla arbetstagare (jmf. Goncalves, 

2017, s. 232). När HR-funktionen antar en mer marknadsföringsinriktad roll kan problematik 

uppstå då HR-arbetet blir mer externt fokuserat i syfte att locka nya medarbetare. I och med 

att det internt fokuserade arbetet minskar kan HR-funktionen förlora fokus på att behålla och 

vårda den personal som redan finns på arbetsplatsen. Detta kan tänkas bidra till missnöje och 

vantrivsel hos de anställda inom organisationen vilket kan leda till att de söker sig vidare till 

nya arbeten. HR-funktionen bör därför ansvara för att fokus kvarstår kring att behålla och 

vårda den personal som redan arbetar inom organisationen, antingen genom att själva fokusera 

på detta arbete eller att stödja chefer så de kan fokusera på att vårda sina anställda.  



19 

4.2. HR:s nya roll som en strategisk funktion  

Spitzer (2014, s. 16) lyfter fram att HR i takt med digitaliseringen blir en mer strategisk 

funktion som syftar till att generera vinst åt företaget snarare än ett administrativt 

kostnadscenter. Digitala HR-system förändrar HR:s roll genom att flytta fokus från 

bearbetning av transaktioner till en mer strategisk roll (Ngai & Vat, 2006, s. 298; Bondarouk 

& Brewster, 2016, s. 2958).  

 

Digitalisering möjliggör automatiserade funktioner inom HR-administration (Cianni & 

Steckler, 2017, s. 18). Exempelvis sker detta genom elektronisk Human Resource 

Management (e-HRM) som kan ses som ett administrativt stöd för HR-funktionen genom 

användning av internetbaserad teknik (Voermans & van Veldhoven, 2007, s. 887). Khatoon 

(2012, s. 57) menar att detta skapar utrymme för HR att i allt högre grad fokusera på 

organisationens strategiska mål men samtidigt ta hänsyn till det humana kapitalet. Bondarouk 

och Ruël (2009, s. 510) betonar även att e-HRM tar HR till en ny nivå genom att bland annat 

etablera HR Shared Service Centers som tar över ansvaret för en större del av HR-funktionens 

administrativa arbetsuppgifter, vilket kan tänkas minska HR-funktionen i organisationen 

(Bajer, 2017, s. 91). I samband med digitaliseringen och uppkomsten av e-HRM kommer även 

IT att bli en strategisk partner för HRM. Lin (2011, s. 238) tar upp att det då är viktigt att HR-

personal som använder e-HRM förstår organisationens affärsstrategi och anpassning till IT för 

att vinna konkurrensfördelar på marknaden.  

 

Bondarouk och Rüel (2009, s. 509) menar att e-HRM kan agera underlag till beslutsfattande 

processer. HR bör därför använda sig av digitala plattformar som möjliggör kommunikation 

och uppsamling av data (Goldstein, 2014, s. 28). Genom analys av data kan trender och 

mönster identifieras. Detta kan resultera i en mer framgångsrik organisation (Cianni & 

Steckler, 2017, s. 18) eftersom arbetet blir mer proaktivt (Goldstein, 2014, s. 28). Antagandet 

av e-HRM har i vissa fall varit fördelaktigt för organisationen då det bidragit med 

kostnadsbesparingar, effektivitet, flexibla tjänster och medarbetardeltagande. Medan det i 

andra fall verkar bidra med negativa utfall såsom arbetsrelaterad stress, mer administration 

och besvikelse över teknologin. Bondarouk och Brewster (2016, s. 2659) tar upp att detta kan 

bero på att e-HRM inte har blivit tillräckligt teoretiserad innan implementeringen och 

eftersom inte tillräckligt med hänsyn har tagits till den organisatoriska kontexten.  
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I samband med att HR antar en strategisk roll inom organisationen ökar behovet av HR-

analytiker på arbetsplatsen (Larkin, 2017, s. 58), detta för att dra nytta av det omfattande 

datamaterial som HR-funktionen har tillgång till (Spitzer, 2014, s. 16; El-Khoury, 2017, s. 

86). För att underlätta analysen av data kan det vara betydelsefullt att implementera mer 

enhetliga och lätthanterliga IT-system. Spitzer (2014, s. 16) lyfter fram att en positiv påverkan 

på HR:s strategiska beslutsfattande uppstår när HR drar nytta av det omfattande datamaterial 

som de innehar. Vanligtvis använder sig organisationer idag av e-HRM till administrativa 

delar, men troligtvis kommer e-HRM allt mer användas för ett mer strategiskt beslutsfattande 

(Bondarouk & Ruël, 2009, s. 509). 

4.2.1. Analys: HR:s nya roll som en strategisk funktion  

Digitalisering möjliggör automatiserade funktioner inom HR-administration (Cianni & 

Steckler, 2017, s. 18), detta kommer att få en betydande inverkan på Human resource 

management. Elektroniska HR-system förändrar HR:s roll eftersom det flyttar fokus från 

bearbetning av administrativa arbetsuppgifter och möjliggör istället för HR-funktionen att 

anta en mer strategisk roll (Ngai & Vat, 2006, s. 298; Bondarouk & Brewster, 2016, s. 2958). 

Transaktionerna överförs till andra enheter inom företaget men kan även outsourcas till andra 

verksamheter (Granberg, 2011, s. 59). Bondarouk och Ruël (2009, s. 510) poängterar att e-

HRM därmed lyfter HR till en ny nivå genom etablering av HR Shared Service Centers som 

tar över ansvaret för administrativa uppgifter. I takt med denna förändring ökar behovet kring 

att bättre planera för mjuka delar av HRM, såsom organisationskultur, visioner och system 

(Granberg, 2011, s. 370). Khatoon (2012, s. 257) menar att HR får större utrymme att 

fokusera på organisationens strategiska mål men samtidigt ta hänsyn till det humana kapitalet. 

Om HR blir en mer affärsfokuserad funktion kan relationen till personalen och personalvården 

bli bristfällig. Det kan tänkas bli svårare för personalen att hålla en öppen och ärlig dialog 

med HR om missnöjdhet och andra arbetsplatsproblem när HR intar nya fokusområden som är 

mer affärs- och resultatinriktade.  

 

e-HRM möjliggör tillgängligheten till det omfattande datamaterial som HR-funktionen 

innehar (Spitzer, 2014, s. 16) samt att e-HRM kan tänkas bidra till att nya användbara data 

genereras. Därför måste HR-funktionen arbeta mer analytiskt för att vara mer proaktiv i sitt 

beslutfattande (Goldstein, 2014, s. 28-29) och därmed bidra till en mer framgångsrik 

organisation (Cianni & Steckler, 2017, s. 18). e-HRM frigör HR-funktionen från “hårddata” 

genom att överta administrativa arbetsuppgifter men också genom att generera underlag för 
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HR som kan användas i det strategiska arbetet med de mjuka delarna av HRM (jmf. Granberg, 

2011, s. 370).  

 

Den strategiska rollen som HR tenderar att få är externaliserad på så sätt att mycket fokus 

hamnar på effektivt beslutsfattande och organisationens strategiska mål, i syfte att bli ett 

konkurrenskraftigt företag. Externa fokusområden såsom effektiviserade beslutsprocesser och 

mer fokus på organisationens strategiska mål påverkar även organisationen internt. I och med 

att HR blir mer affärsinriktat är det betydande att bevara humankapital för att inte förlora 

fokus på den befintliga personalen, då personalen och deras välmående kan tänkas påverka 

företagets produktivitet och därmed bidra till att nå organisationens strategiska mål.  

4.3. Digitala plattformar möjliggör nya arbetssätt för HR  

HR-funktionen kan utnyttja den digitala teknologins styrkor för att vinna konkurrensfördelar 

genom att attrahera och behålla talanger från de nya generationerna (Larkin, 2017, s. 59; 

Bondarouk & Ruël, 2009, s. 509). Grooms (2017, s. 46) betonar att anställningsprocesser 

påskyndas och utvecklas mer innovativt i och med den digitala förändringen. Nya sätt att 

rekrytera uppstår genom exempelvis sociala medier och en form av spelmekanik som kallas 

gamification3 för att nå en effektiv rekrytering (Dery, Tansley & Hafermalz, 2014, s. 46). 

Eftersom identifieringen av kandidater kan ske på många olika digitala sätt, bland annat 

genom sociala medier, spel samt analys av text och röst (Winsborough & Chamorro-

Premuzic, 2016, s. 29-30), blir det av stor vikt att HR kan behärska många färdigheter i de 

digitala plattformarna (Grooms, 2017, s. 180).  

 

Vid talangrekrytering är det viktigt att företaget förstår att de nya generationernas sökande är 

selektiva när det kommer till arbetsgivarvarumärket och föredrar arbetsgivare som rekryterar 

via sociala nätverk (Mihalcea, 2017, s. 299). Dery et al. (2014, s. 50) lyfter därför fram att 

rekryteringsaktiviteter kan förbättras genom att använda gamification. Sökande som 

interagerar genom sociala medier försöker ständigt att anpassa sina beteenden och svar när de 

börjar att ‘spela’ i rekryteringsprocessen för att förbättra sina möjligheter att gå vidare till 

nästa nivå där det slutgiltiga målet blir att vinna spelet, alltså bli anställd (Dery et al., 2014, s. 

50). Dock släpar användandet av digitala tekniker efter på många fronter inom HR. Spitzer 

                                                
3 Gamification innebär att en spelliknande mekanik används för att uppmuntra vissa önskade beteenden i en viss 
publik (Dery et al., 2014).  
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(2014, s. 15) framhäver att en stor majoritet fortfarande använder sig av traditionell 

rekrytering och annonsering via traditionella platsannonssidor.  

 

Effektiv användning av digitala plattformar kan dramatiskt förbättra lärande. Detta kan göras 

med hjälp av tekniker som gamification vilket kan förbättra anställdas lärandeförmåga 

(Spitzer, 2014, s. 16; Rimon, 2017, s. 103) men också motivera anställda att utvecklas 

(Larkin, 2017, s. 57). Larkin (2017, s. 57) menar att en HR-funktion som är molnbaserad, 

alltså möjligheten att lagra data på nätet eller på andra servrar, är mer kapabel till att integrera 

tredjepartslösningar och därmed kan HR-funktionen bli mer aktiv, informerad och strategisk 

än tidigare.  

 

Det är uppenbart att olika former av webbaserade utbildningar har potential att få en 

betydande inverkan på framtiden för utbildning och utveckling. För att säkerställa att 

webbaserade utbildningar är en värdefull investering för en organisation är det dock viktigt att 

ha en genomförandeplan som är specifikt knuten till företagets affärsstrategi. Med noggrann 

planering och utvärdering har webbaserade utbildningar potential att lösa många av 

organisationens utmaningar för anställda och chefer i deras utveckling (Long & Smith, 2004, 

s. 281).  

 

Cianni och Steckler (2017, s. 17) betonar vikten av att HR också ifrågasätter digitala verktyg 

innan de tas i bruk. HR bör därför inte alltför snabbt implementera digitala verktyg innan de är 

vetenskapligt beprövade (Winsborough & Chamorro-Premuzic, 2016, s. 31). 

4.3.1. Analys: Digitala plattformar möjliggör nya arbetssätt för HR  

Digitala plattformar och verktyg möjliggör nya sätt för HR-funktionen i sitt 

rekryteringsarbete. Sociala medier och gamification kan bidra till mer effektiva 

rekryteringsprocesser (jmf. Dery et al., 2014, s. 46). Cöster och Westelius (2016, s. 74) menar 

att detta beror på att internet och sociala plattformar möjliggör enkla sätt att nå ut till breda 

nätverk på ett kostnadseffektivt sätt, vilket kan vara fördelaktigt vid rekrytering. Att nå ut till 

breda nätverk genom exempelvis sociala medier är en positiv utveckling av 

rekryteringsarbete. Detta kan tänkas möjliggöra tillgängligheten till mer omfattande utbud av 

kandidater eftersom även människor som inte aktivt söker arbete når fram till 

rekryteringsannonserna.  
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Genom att HR-funktionen integrerar sociala plattformar och gamification i sitt 

rekryteringsarbete uppfattas de som legitima utifrån eftersom de bemöter de krav och 

förväntningar som de nya generationernas arbetstagare har på arbetsgivare (jmf. Mihalcea, 

2017, s. 299). Dock kan legitimitet inte endast grundas på krav och förväntningar utifrån, 

hänsyn måste även tas till om metoderna är vetenskapligt beprövade. Det har framkommit 

genom studien att tillräcklig vetenskaplig grund för dessa nya digitala metoder som används 

vid rekrytering saknas och därför är de nya metoderna inte helt och hållet legitima. Att 

metoder som saknar tillräcklig vetenskaplig grund kan bidra till stora konsekvenser för både 

HR-funktionen och företaget i stort, exempelvis kan det tänkas leda till större kostnader, mer 

administrationsarbete men också att implementering av nya tekniker inte ger ett önskvärt 

resultat.  

 

Det är väsentligt att inte endast implementera ny teknik utan att även utforma standardiserade 

tillvägagångssätt så att anpassning sker till den enskilda organisationen genom att de digitala 

verktygen och metoderna integreras med de mänskliga kompetenserna (Cöster & Westelius, 

2016, s. 26, 71). Därmed kan HR-funktionen utnyttja teknologins styrkor i syfte att attrahera 

och behålla talanger från de nya generationerna för att vinna konkurrensfördelar på 

marknaden (Larkin, 2017, s. 59; Bondarouk & Ruël, 2009, s. 509). Sociala plattformar blir ett 

sätt för HR-funktionen att synliggöra och stärka sitt arbetsgivarvarumärke utåt, vilket kan ses 

som marknadsföring av den organisatoriska identiteten som organisationen vill förmedla till 

omgivningen. Detta kan bero på att organisationen vill anamma det rådande modet för att 

efterlikna andras tillvägagångssätt (jmf. Røvik, 1996, s. 153). Dock blir det betydande att HR-

funktionen inte endast fokuserar på extern kommunikation och på att attrahera ny personal 

utan även att de bevarar fokus på interna personalfrågor. 

 

Gamification kan ses som en övergripande idé eftersom de nya generationernas arbetstagare är 

vana vid spelmekanik, därför kan implementeringen av sådana funktioner enklare antas vid 

utvecklingen av nya sätt att rekrytera och kompetensutveckla (jmf. Brunsson & Olsen, 1990, 

s. 19). Både Spitzer och Rimon (2014, s. 16; 2017, s. 103) lyfter fram att effektiv användning 

av digitala plattformar, exempelvis med tekniker som gamification, kan ge en betydande 

förbättring av anställdas lärandeförmåga. Vid integrering av gamification är det av vikt att 

HR-funktionen inte endast kopierar andras sätt att etablera tillvägagångssättet utan att de tar 

hänsyn till den lokala kontexten och till varje enskild anställds behov (jmf. Czarniawska & 

Joerges, 1996, s. 22-23).  
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Long och Smith (2004, s. 272) tar upp att digitaliseringen har möjliggjort för HR-funktionen 

att integrera webbaserade utbildningar i organisationen över tid och rum. Webbaserade 

utbildningar kan hjälpa företaget att lösa utmaningarna med att noggrant kunna planera och 

utvärdera genomförandet av utbildningen (Long & Smith, 2004, s. 281). Digitala utbildningar 

gynnar organisationen dels för att det blir kostnads- och tidseffektivt och dels för att det 

möjliggör enklare och mer effektiv kvalitetssäkring och uppföljning av vilka utbildningar som 

personalen genomgått. Prov kan användas för att mäta personalens kunskaper och förståelse 

samt kan HR-funktionen snabbt säkerställa att alla genomgår obligatoriska utbildningar inom 

organisationen. Dock är inte webbaserade utbildningar lämpade för alla människor och 

omständigheter, ibland kräver lärandet praktisk erfarenhet och även nära kontakt med den som 

lär ut.  

 

Tack vare molnbaserade lösningar blir det också enklare att integrera tredjepartslösningar som 

kan hjälpa HR att bli mer aktiva, informerade och strategiska (Larkin, 2017, s. 57). Digitala 

verktyg levererade av en tredje part kan ses som fullständigt förpackade idéer som är enkla att 

kopiera, men även här är det av vikt att istället översätta idén genom att inkludera lokala 

omständigheter på arbetsplatsen (jmf. Czarniawska & Joerges, 1996, s. 22-23).  

4.4. Effekter av digitaliseringen på HR-funktionen  

Enligt Young (2004, s. 5) kan digitala HR-system bidra till minskade 

administrationskostnader och effektiviseringen av affärsprocessen. Khatoon (2012, s. 256) 

lyfter också fram att viktiga antaganden för implementering av e-HRM är kostnadsminskning, 

minskning av administrativ börda och pappersarbete. Dock är det inte självklart att e-HRM 

faktiskt resulterar i ett frigörande av den administrativa arbetsbördan eftersom administrativa 

aktiviteter istället ersätts med teknikrelaterade aktiviteter (Khatoon, 2012, s. 261). Andra 

fördelaktiga effekter av Digitala HR-system är de stärker säkerhetspolitik för IT-system 

(Young, 2004, s. 5). Även personalsäkerhet och säkerhet kring informationsspridning ökar 

(Amladi, 2017, s. 69). Ett annat viktigt verktyg för HR-funktionen är digitala plattformar som 

möjliggör rekrytering och marknadsföring via sociala medier då detta är kostnads- och 

tidseffektivt jämfört med traditionella tillvägagångssätt att rekrytera (Grooms, 2017, s. 180).  
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Goncalves (2017, s. 232) menar att HR-funktionen bör ha positionen att driva 

kommunikationen inom organisationen eftersom det kan ge positiva effekter på 

företagskulturen samt bygga upp HR:s strategiska värde. Rimon (2017, s. 103) hävdar att 

engagemanget hos medarbetare kan öka och kulturen kan stärkas i och med att HR leder den 

digitala transformationen i organisationen. Anledning till att e-HRM kan bidra till negativ 

inställning hos medarbetare kan bero på att de inte vill förlora den mänskliga kontakten till 

HR-personal (Voermans & van Veldhoven, 2007, s. 890). Voermans och van Veldhoven 

(2007, s. 277) betonar även att genomförandet av elektronisk kommunikation inte bara 

minskar ansikte mot ansikte kommunikation och vardagliga konversationer, utan även den 

övergripande organisatoriska kommunikationen.  

 

Winsborough och Chamorro-Premuzic (2016, s. 29) tar upp att nya verktyg har uppkommit i 

och med digitaliseringen, till exempel digitala plattformar som bland annat möjliggör mer 

tekniskt avancerad rekrytering via sociala medier. I och med detta är det av vikt att HR-

funktionen är kritisk och inte allt för snabbt implementerar dessa digitala verktyg innan det 

finns en fastare vetenskaplig grund som stärker dess giltighet (Winsborough & Chamorro-

Premuzic, 2016, s. 31). 

4.4.1. Analys: Effekter av digitaliseringen på HR-funktionen 

Överföring av transaktioner till digitala HR-system bidrar till kostnadsbesparingar, vilket är 

en central anledning till att e-HRM antas i organisationen (jmf. Khatoon, 2012, s. 256). Detta 

kan förklara uppkomsten till HR Shared Service Centers som etableras genom e-HRM som ett 

administrativt stöd för HR-funktionerna (Bondarouk & Ruël, 2009, s. 510). HR-funktionen 

frigörs från administrativa arbetsuppgifter i och med digitaliseringen och därmed minskar 

fokus på hårddata inom HRM. Vi vill dock poängtera att hårddata kan kvarstå inom HRM 

eftersom teknikrelaterat arbete ersätter traditionellt administrationsarbete. Därmed övergår 

inte HRM-arbetet helt till de mjukare delarna på grund av de nya arbetsuppgifter som 

tekniken bidrar med. Cöster och Westelius (2016, s. 74) poängterar även att en positiv effekt 

som digitaliseringen har på HR-funktionen är att digitala tekniker bidrar till att kunna nå ut till 

mer omfattande nätverk på ett kostnadseffektivt sätt, exempelvis vid digital rekrytering 

eftersom det skapar möjlighet att nå ut även till människor som inte aktivt söker nytt arbete.  

 

Negativa effekter av antagandet av e-HRM kan vara att anställda förlorar den mänskliga 

kontakten till HR-personal (Voermans & van Veldhoven, 2007, s. 890). Detta kan tänkas vara 
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en konsekvens av att HR-funktioner kopierar övergripande idéer som redan är etablerade i 

samhället utan att översätta dem till att passa in i den lokala kontexten på företaget (jmf. 

Czarniawska & Joerges, 1996, s. 22-23). Det är därför viktigt att HR ser till att driva 

kommunikationen inom företaget (Goncalves, 2017, s. 232) i syfte att tillgodose det 

kvarvarande behovet som finns av omsorg och mellanmänsklig kontakt trots förändringen 

som digitaliseringen har på arbetets natur (jmf. Cöster & Westelius, 2016, s. 116-117). Ett sätt 

att behålla den mänskliga kontakten kan vara att utforma aktivitetsbaserade och mer kreativa 

kontorsplatser snarare än enskilda kontor för att möjliggöra för de anställda att bibehålla den 

vardagliga kontakten mellan varandra.  

 

Det finns en risk för att HR-funktionen inte är tillräckligt kritisk till digitala vertyg och 

implementerar dessa trots avsaknaden av tillräcklig vetenskaplig grund som stärker de digitala 

verktygens legitimitet. Detta kan bidra till negativa effekter eftersom det finns en osäkerhet 

kring utfallet. Det kan dels leda till en stor teknikrelaterad arbetsbörda för HR och dels till att 

HR-funktionen blir missnöjda med tekniken de investerat i om ett önskvärt resultat inte 

uppnås.  

5. Slutsatser  

Efter att ha studerat litteraturen om digitalisering av HR:s roll finns det några slutsatser att 

dra. Digitaliseringen har förändrat HR:s roll, främst genom digitala HR-system som e-HRM 

då det har bidragit till att administrationsarbetet automatiserats. Detta skapar utrymme för HR 

att arbeta mer strategiskt och affärsinriktat, främst eftersom e-HRM tillgängliggör omfattande 

data som kan utgöra ett analytiskt underlag som HR kan nyttja i sitt mer strategiska arbetssätt 

och beslutsfattande. Detta bidrar även till att HR får mer utrymme att fokusera på de mjuka 

delarna av HRM såsom värderingar, attityder och kunskaper. Dock kan det teknikrelaterade 

arbetet som uppkommer på grund av digitaliseringen verka som en hård del av HRM, därmed 

övergår HRM-arbetet inte helt till de mjuka delarna trots att en stor del av 

administrationsarbetet har automatiserats. Om arbetstid som HR-funktionen hade kunnat 

lägga på mjuka delar av HRM istället läggs på teknikrelaterade arbetsuppgifter, kan det bidra 

till bristfällig personalvård och att den mänskliga kontakten minskar. För att lyckas med 

implementeringen av digitala tekniker tilldelas HR-funktionen en nyckelroll i 

förändringsarbetet i syfte att bevara lokala element för att bibehålla mänsklig kontakt, 

värderingar, arbetsklimat och arbetssätt. Kopiering av digitala tekniker som sker utan inslag 
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av lokala element riskerar att få ett negativt utfall, därför blir HR:s roll att anpassa 

implementeringen till den egna organisationen.  

 

Digitala plattformar och sociala medier möjliggör för HR att utveckla nya arbetssätt för 

rekryterings- och utbildningsprocesser. I och med de krav och förväntningar som ställs på 

arbetsgivaren av den nya generationens arbetstagare bör HR nyttja digitala tekniker men 

också marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att attrahera talanger.  

 

Positiva effekter som digitaliseringen kan få på HR-funktionen är kostnadseffektivitet, 

minskad administrativ börda samt möjlighet att bredda företagets nätverk. Negativa effekter 

som har kunnat urskiljas i resultatet är avsaknad av mänsklig kontakt och vardagliga 

konversationer men också att de digitala tekniker som implementeras i organisationer inte har 

tillräcklig vetenskaplig grund. Andra negativa effekter kan tänkas vara att arbetet kring vård 

av personal, arbetsmiljöfrågor och andra viktiga delar av HRM-arbetet begränsas.  

6. Diskussion  

Detta kapitel innehåller både en avslutande diskussion och en metoddiskussion. I avslutande 

diskussion förs en djupgående diskussion kring de svar vi kunnat urskilja med hänsyn till 

frågeställningarna. Metoddiskussionen utgörs av felkällor som valet av metod kan tänkas 

medföra samt framförs kritik av de utvalda artiklarna. Avslutningsvis ges förslag på framtida 

forskning.  

6.1. Avslutande diskussion 

De förändringar som digitaliseringen har bidragit till rör både organisationen i stort men också 

människorna inom den, därför har HR-funktionen tilldelats en nyckelroll i transformationen 

(jmf. Ahnlund, 2017). Det strategiska och affärsinriktade arbetssättet som HR kan anta bidrar 

till en konkurrenskraftig organisation genom att beslutfattandet utgörs av välgrundade 

underlag som tillgängliggörs tack vare den data som digitala verktyg genererar. Om HR blir 

mer affärsinriktad och externaliserad riskerar det att ta fokus från andra viktiga delar av det 

strategiska HR-arbetet, såsom personalvård, arbetsmiljöarbete samt bevarandet av mänsklig 

kontakt. Förlorar HR-funktionen fokus från dessa delar kan det tänkas bidra till negativa 

effekter på de anställda, till exempel missnöje då de kan känna sig åsidosatta, försämrat 

välmående vilket kan leda till sjukskrivningar samt att de inte trivs på arbetsplatsen och 
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därmed söker sig bort från den. Det kan ge stora konsekvenser på organisationen om HR 

tappar fokus på den befintliga personalen i de förändringar som digitaliseringen bidrar till.  

 

Det är viktigt att HR i en förpackad idé kring hur digitaliseringen ska se ut, också ifrågasätter 

och tar hänsyn till organisationens egna behov i transformationen, för att bevara hållbara 

konkurrensfördelar på marknaden. En huvuddel i HRM-arbetet är att bemanna, detta har blivit 

ett stort fokusområde för HR-funktionen i och med den dynamiska arbetsmarknaden där de 

nya generationernas arbetstagare är selektiva i valet av arbete. Digitala verktyg och sociala 

plattformar möjliggör ett HR-arbete som är anpassat till den rådande arbetsmarknaden och 

därmed möjliggörs det även att på ett effektivt sätt kunna attrahera och behålla talanger. 

Genom sociala plattformar kan HR marknadsföra organisationen utåt och visa att de möter de 

krav och förväntningar som omgivningen ställer med målet att uppnå legitimitet och bli den 

arbetsgivare som talanger väljer att arbeta för.  

 

De effekter som den digitala transformationen kan få på HR-funktionen är att det frigör den 

administrativa bördan, effektiviserar rekryteringsprocesser och skapar möjlighet att nå ut till 

breda nätverk på ett enkelt och förmånligt sätt. Dessa effektiviseringar av HR-funktionen 

innebär en betydande kostnadsminskning för organisationen. Den minskade administrativa 

bördan möjliggör även för HR att arbeta mer med de mjuka delarna av HRM såsom 

värderingar, attityder och kunskaper men också organisationskultur och visioner (Granberg, 

2011, s. 367, 370). Trots att HR-arbetet riktas allt mer mot de mjuka delarna av HRM och att 

hårddata inom HRM digitaliseras, kan den nya tekniken som uppkommer, tänkas verka som 

en hård del av HRM-arbetet. Därmed kan en ny typ av hårddata i HRM-arbetet ha uppkommit 

i och med de nya teknikrelaterade arbetsuppgifterna. Dessa arbetsuppgifter kan ses som en 

annan typ av administrativ börda för HR-funktionen och därmed kan utrymmet för arbete med 

de mjuka delarna av HRM begränsas. Om HR-funktionen lägger mycket av arbetstid på 

teknikrelaterade arbetsuppgifter kan det minska arbetet med de mjuka delarna av HRM. 

Därmed kan HR:s arbete med personalvård och andra viktiga personalrelaterade 

arbetsuppgifter begränsas.  

 

Det finns en risk för att elektronisk kommunikation reducerar vardagliga konversationer och 

ansikte mot ansikte interaktioner eftersom kommunikationen sker genom digitala verktyg. 

Trots att digitala vertyg effektiviserar kommunikationen inom organisationen, begränsas 

utrymmet av kommunikationen till att handla om arbetet och arbetsuppgifter snarare än 
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vardagliga samtal. En annan problematik i att kommunikation digitaliseras är att det kan bli 

svårare för personal att veta vem som ser vad som skrivs samt att veta hur konversationer 

sparas i det digitala verktyget. Därmed kan vissa samtal lämpa sig bättre fysiskt människor 

emellan då många samtalsämnen som personalen tar upp med HR-funktionen rör 

konfidentiella aspekter såsom lönefrågor, konflikter och välmående.  

 

Om digitala verktyg har en vetenskaplig grund innan de implementeras kan det bidra till stärkt 

legitimitet (jmf. Johansson, 2006, s. 34). En stärkt legitimitet och giltighet kan tänkas 

förbättra kvaliteten av de digitala tjänster som företaget väljer att nyttja, till exempel 

webbaserade utbildningar eller användandet av gamification i utbildnings- och 

rekryteringssammanhang. Nya digitala verktyg vid rekrytering har ännu inte uppnått samma 

vetenskapligt grundade legitimitet som traditionella sätt att rekrytera (jmf. Winsborough & 

Chamorro-Premuzic, 2016, s. 31), ändå är digital rekrytering något som förespråkas och 

används i allt större utsträckning. Detta skulle kunna bero på att legitimiteten hos de nya 

tillvägagångssätten att rekrytera skapas utifrån omgivningen, i och med de nya krav och 

förväntningar som ställs på arbetsgivare. I takt med den digitala utvecklingen blir det enkelt 

att endast kopiera digitala tekniker för att möta krav och förväntningar från samhället, och 

därmed bli en legitim arbetsplats. Att HR-funktionen kritiskt ifrågasätter dessa metoder och 

verktyg innan de har blivit vetenskapligt beprövade kan bidra till att dessa tekniker 

kvalitetssäkras.  

6.2. Metoddiskussion 

Studieområdet som har behandlats är relativt nytt inom forskningen, vilket kunde utläsas av 

att majoriteten av de utvalda artiklarna publicerades mellan år 2015 och 2017. De flesta 

artiklar är skrivna av yrkesverksamma inom HR-området vilket kan resultera i att forskningen 

kommer närmare verkligheten. Däremot är vi kritiska till artiklarna, då författarna innehar en 

subjektiv ansats till de metoder som de framhäver att HR ska använda sig av i sitt 

tillvägagångssätt. Studien syftade dock snarare till att identifiera nya tendenser och 

tillvägagångssätt, varpå artiklarnas föreslagna metoder angående hur HR ska hantera den 

digitala transformationen, varit behjälpliga till studiens resultat trots viss subjektivitet. Genom 

att inkludera ett omfattande urval av artiklar har ett mer objektivt resultat kunnat framställas 

eftersom fler infallsvinklar har tagits hänsyn till.  
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I några av de utvalda artiklarna har det varit svårt att urskilja metodval och tillvägagångssätt 

då dessa på liknande sätt redogjort för egna upplevelser och erfarenheter genom en viss typ av 

utvärderingsmetod. Detta kan riskera förekomsten av bias. Artiklarna tar upp olika digitala 

metoder och verktyg där de flesta tycks ha ett positivt utfall på den organisation de 

implementeras i. En förklaring till detta kan tänkas vara att forskarna vill framhäva 

signifikanta resultat snarare än negativa utfall vilket kan leda till publikationsbias (jmf. 

Petticrew & Roberts, 2006, s. 232).  

 

Trots att en systematisk litteraturgenomgång har bidragit till intressanta utfall hade det varit 

av intresse att använda en kvalitativ intervjumetod för att få en djupare förståelse för hur 

yrkesverksamma inom HR upplever implementerade digitala tekniker. Detta genom att 

undersöka varför dessa vertyg och metoder implementeras i organisationen samt identifiera 

både positiva och negativa utfall av de implemeterade digitala teknikerna.  

 

Förslag på framtida forskning som vi vill lyfta fram från studien grundar sig i behovet av mer 

forskning inom området för digitala verktyg och tjänster som organisationer använder sig av. 

Mer forskning bör göras kring detta för att kvalitetssäkra de verktyg och tjänster som 

implementeras, i syfte att generera ett ackurat utfall. Då studien har fokuserat på hur HR har 

påverkats av den digitala transformationen kan det också vara av relevans att se 

digitaliseringen ur ett organisationsperspektiv för att förstå hur organisationer förändras i takt 

med transformationen. Om HR blir mer externaliserad och affärsinriktad kan det vara av 

intresse att se vad som händer med ansvaret kring personalvård, arbetsmiljöarbete och andra 

viktiga personalrelaterade arbetsområden, då HR:s fokus kring dessa delar riskerar att minska. 

Eftersom det finns tendenser till att anställda inom en organisation i stor omfattning påverkas 

av digitaliseringen kan även ett arbetstagarperspektiv vara relevant att anta. Till exempel kan 

dessa perspektiv inkluderas genom arbetsplatsstudier i syfte att förstå hur digitaliseringen 

upplevs på olika nivåer i organisationen. Trots att artiklarna är peer reviewed saknas 

tillräcklig vetenskaplig grund för digitala tekniker, då mycket av den forskning som finns idag 

underbyggs av yrkesverksammas egna erfarenheter. Därför efterfrågar vi forskning med mer 

jämförande ansatser för att minska subjektiviteten av de digitala metoder som återges ur ett 

näringslivsperspektiv.  
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Bilaga 1. Resultatöversikt 

Författare, 
publiceringså
r och 
befattning 

Titel  Metod Syfte Resultat HR:s roll  

Susan 
Hunsberger, 
2017, Chief 
Human 
Resource 
Officer på 
ServiceMaster 

The next era 
of HR: 
digital 
marketing 

Utvärderingsmetod Vad HR behöver 
göra för att kunna 
leda sin funktion 
framgångsrikt i 
företagets 
transformationsre
sa.  
 

HR behöver vara mer 
datadriven samt 
analytisk för att mäta 
de anställdas 
beteenden och hur 
HR-praktiker 
påverkar 
företagsresultatet. 
 
Flera 
företagsfunktioner bör 
gå ihop t.ex. HR och 
marknadsföring. De 
kan lära av varandra 
och dra nytta av 
varandras kunskaper i 
digitaliseringen av 
företaget. 
 
 

HR har tre nyckelroller 
gällande företagets digitala 
resa. Den ena är Culture 
Architect som består i att 
HR bör bygga företagets 
varumärke inifrån och ut. 
Den andra är Talent 
Strategist som innefattar 
rekrytering av unga 
medarbetare som kan 
utvecklas inom företaget. 
Med den tredje, Rewards 
Designer, menas att 
anställda anpassar sitt 
beteende för att uppnå ett 
visst resultat. Stor vikt 
läggs vid vad chefer 
praktiskt kontrollerar och 
inte vad de säger. 
 

James Larkin, 
2017, 
Financial 
Services 
Department, 
Marlin Hawk, 
New York 

HR digital 
disruption: 
the biggest 
wave of 
transformatio
n in decades 

Utvärderingsmetod 
 
En genomgång av 
digitaliseringens 
påverkan på 
personalchefers roll 
och en bedömning 
av förändringar på 
olika nivåer: 
anställd/chefs-nivå 
liksom för 
organisationen i sin 
helhet.  
 
 

Beskriva och 
utforska 
förändringar som 
personalchefer 
kan förvänta sig i 
den digitala eran. 
Fokus ligger på 
tre kategorier: 
förändringar inom 
kontoret, 
förändringar på 
medarbetarplanet 
och 
organisationsförä
ndringar i sin 
helhet. 
 

Att efterlikna sociala 
medier jämställer 
lärande och den 
engagerande 
teknologin med 
generation Y:s 
förväntningar och 
arbetsmetoder. HR-
funktionen kan 
utnyttja den digitala 
teknologins styrkor 
för att få fördelar över 
konkurrenter genom 
att attrahera och 
behålla talanger från 
generation Y. Moln-
teknologin gör en stor 
mängd information 
lättillgänglig, vilket 
främjar en mer 
effektiv 
kommunikation 
mellan chefer och 
anställda. 
Digitaliseringen 
möjliggör även att 
anställda får 
inflytande över 
formulerandet av 
strategier, 
beslutsfattande och 
ledarskap. 
Artikelförfattaren 

Molnbaserade teknologier 
som erbjuder en större 
insikt genom analys 
ersätter äldre HR-
plattformar. HR-aktiviteter 
kan även på ett flexibelt 
sätt graderas, vilket är för 
många ett första steg att få 
en mer agil och digital HR-
miljö. 
 
HR-avdelningen ska 
rymmas i de anställdas 
telefoner samt att 
intranäten ska bli mer 
individanpassade. Att 
behålla generation Y:s 
talanger är en annan 
uppgift HR har. Olika 
digitala verktyg utrustar 
chefer med mängder av 
data som kan behöva 
analyseras. Detta kommer 
troligtvis öka behovet av 
HR-analytiker. 
 



 

förväntar sig en 
dramatisk ökning av 
plug-and-play 
lösningar relaterade 
till rekrytering. 

Gal Rimon, 
2017, VD på 
GamEffective, 
Charlotte, 
North 
Carolina, 
USA. 

Six 
surprising 
truths about 
how digital 
transformatio
n will change 
HR  

Utvärderingsmetod Visa på att HR 
bör omfamna den 
digitala 
transformationen. 

De sex elementen som 
HR:s digitala 
transformation blir 
mest effektfulla i. 
Konsumtion av HR-
system, vilket 
inbegriper HR-system 
i form av Appar som 
förväntas göra de 
anställda mer 
engagerade, 
Skapandet av en 
digital dialog mellan 
chef och anställd, 
Lärandets 
förvandling, 
exempelvis genom 
spel, Påverkan på 
målsättning, med 
betoning på 
kommunikativ 
målsättning, 
Återkoppling, att 
exempelvis den 
anställde kan 
återkoppla till chefen 
genom en App och 
Analys, alla element 
ovan kan analyseras 
och bidra med insikter 
för chefer och HR-
personal. 

HR kan genom 
att ta till sig den 
digitala 
transformationen 
påverka 
kulturen och 
medarbetarnas 
engagemang på 
arbetsplatsen. 

 

Dorothée El-
Khoury, 2017, 
HR-
praktikledare 
på The 
Hackett 
Group, Paris, 
Frankrike. 

Digital 
transformatio
n and the 
world-class 
HR 
difference  

Jämförande 
utredning  

Vilka områden 
företag ska 
fokusera på för att 
uppnå prestanda i 
världsklass inom 
HR-funktionen. 

Områdena att 
fokusera på är: Digital 
transformation, 
Beslutsfattande och 
analys, 
Resursfördelning, 
Servicedesign och 
leverans och 
affärspartnerskap. 
 

”Världsklassig HR” spelar 
en ledande roll i företags 
digitala transformation. 
Den digitala 
transformationen innebär 
förändrade arbetssätt för 
HR exempelvis att kunna 
samla ihop och analysera 
en stor mängd data. Det är 
HR:s ansvar att försäkra 
sig om att företagens behov 
uppfylls inom detta. 

Dave 
Winsborough 
och Tomas 
Chamorro-
Premuzic, 
2016  

Talent Identi 
cation in the 
Digital 
World: New 
Talent 
Signals and 
the Future of 
HR 
Assessment 

Utvärderingsmetod Vilka metoder 
som kan 
användas för att 
identifiera 
talanger.  
 

Identifiering kan 
bland annat ske via 
sociala medier, spel, 
analys av text och 
röst. De nya 
verktygen som börjat 
etablera sig i och med 
digitaliseringen, 
menar författarna 
behöver en fastare 
vetenskaplig grund att 
stå på för att vara 
giltiga. 

Att inte alltför snabbt ta till 
sig de nya verktygen innan 
de är vetenskapligt 
prövade.  



 

Alina Daniela 
Mihalcea, 
2017. 
 

Employer 
Branding and 
Talent 
Management 
in the Digital 
Age.  

Litteraturgenomgån
g 

Att identifiera 
större trender och 
strategier 
gällande 
talanghantering 
och utveckling 
för anställdas och 
chefers digitala 
färdigheter. 
 

I en talangekonomi 
blir arbetsgivarens 
varumärke viktigt för 
att attrahera och 
behålla kandidater 
med hög potential. 
Arbetsgivaren måste 
också fokusera på 
lärande- och 
ledarskapsutveckling, 
mobilitet, belöning 
och 
kompetensutbildninga
r. 

HR har gått från 
traditionell rekrytering och 
urval till att bli en mer 
strategisk funktion i 
rekryterandet av unga 
kandidater med hög 
potential med ett fokus på 
att skapa ett starkare 
arbetsgivarvarumärke 
genom rekrytering via 
sociala nätverk. 
Det bör även investeras i 
HR:s kapacitetsbyggande 
kring analys, 
arbetskraftsplanering och 
strategisk 
samarbetsförmåga för att 
möjliggöra en talangdriven 
miljö. 

Barbara 
Spitzer, 2014, 
Senior vice 
president på 
företaget 
Capgemini. 

HR in the 
Digital Age. 

Utvärderingsmetod Hur HR måste 
tänka om för att 
kunna attrahera 
nya talanger. 

Användandet av 
digitala tekniker 
eftersläpar på många 
fronter inom HR. En 
stor majoritet 
använder sig 
fortfarande av 
traditionell 
rekrytering och 
annonsering via 
traditionella 
platsannonssidor. HR 
besitter omfattande 
data men drar sällan 
nytta den, vilket 
påverkar HR:s 
strategiska 
beslutsfattande. Mer 
enhetliga och 
lätthanterliga IT-
program behövs. 

Ska utveckla en 
digitaliseringsvision med 
långsiktiga mål och en 
holistisk syn på 
talangförvärv och 
engagemang samt bredare 
användning av data för att 
göra effektivare analyser. 
Detta för att bli en enhet 
som anses kunna generera 
vinst åt företag istället för 
ett administrativt 
kostnadscenter. HR 
behöver en mer 
kompatibel, enhetlig och 
lätthanterlig IT-arkitektur 
exempelvis molnlösningar. 
HR bör även använda sig 
mer av sociala och mobila 
plattformar för att bygga en 
starkare relation till sina 
medarbetare. 

Jill Goldstein, 
2014 , Leder 
Accenture’s 
Talent & HR 
Operations 
practice  
 

Digital 
Technology 
demands it’s 
transforming 
HR  

Utvärderingsmetod Vilka 
nyckelkomponent
er som behövs för 
att en 
högpresterande 
digital 
verksamhet inom 
HR ska kunna 
genomföras.  
 

Det behövs 
lättillgängliga och 
användarvänliga 
digitala plattformar. 
HR bör även utföra 
mer avancerade 
teknologiska analyser, 
vilka kan möjliggöra 
en prediktiv analys 
som gör att företaget 
kan bli mer proaktivt 
istället för reaktivt 
och kan ge bättre 
insikter för chefer att 
fatta beslut. 
Användandet av 
smarta digitala 
plattformar möjliggör 
även träning, att 
information sprids och 
kommunikation till 
övriga anställda. 
Genom att HR arbetar 

HR bör använda sig av 
digitala plattformar som 
möjliggör kommunikation 
och uppsamlande av data. 
Utifrån detta bör HR även 
fokusera på analys för att 
bidra med ett informerat 
underlag till beslutfattande 
processer samt för att 
arbeta mer proaktivt. 



 

med många partner 
inom och utanför 
företaget kan 
stabilitet, progression 
och framgång öka. 

Mary Cianni 
and Steven 
Steckler, 2017, 
M&A vid 
Willis Towers 
Watson & HR 
M&A 
Integration för 
Merck KGaA 
 

Transformin
g 
Organization
s to a Digital 
World  

Utvärderingsmetod Att belysa 
tidigare 
erfarenheter som 
kan styra in 
företag i den 
digitala framtiden 
och hjälpa dem 
att hitta nya 
tankesätt samt 
förkasta gamla.  

I transformationen 
kräver 
förändringshastighet 
och innovation ett 
agilt handlingssätt, 
vad som inte var fallet 
förr. Ledande 
befattningshavare 
måste leda 
förändringen inom 
hela organisationen, 
inte bara genom att 
delegera till IT. Något 
som är viktigt att 
bevara i ett företags 
digitala 
transformation är 
företagets 
kärnvärderingar, 
kärnarbetssätt samt 
arbetsklimat. 
Förmodligen är det 
bästa sättet att starta 
förändringen på 
genom att bygga en 
bro från det förgångna 
till det framtida.  

Att definiera vad digital 
verkligen betyder för 
företaget. Bör även göra en 
kulturell analys över var 
företaget befinner sig, vad 
som ska behållas och vad 
som får gå i och med 
transformationen. 
Definiera och koppla 
samman strategier med 
digitala processer, talanger, 
strukturer, teknologier och 
kultur som kommer att 
stödja och underbygga en 
holistisk syn på den 
transformella resan. HR 
kan vara en förebild i den 
digitala förändringen. 

Ravin 
Jesuthasan, 
2017, VD vid 
Willis Towers 
Watson 

HR’s new 
role: 
rethinking 
and enabling 
digital 
engagement 
  

Utvärderingsmetod Att undersöka hur 
den nya 
industriella 
revolutionen med 
teknologi som sin 
kärna delar upp 
arbetsplatsen. 
Artikeln 
förmedlar hur HR 
har möjlighet att 
använda sig av 
digital teknologi 
för att stärka 
relationen med 
sina anställda.  

Den digitala 
teknologin har ändrat 
hur medarbetare 
kommunicerar med 
varandra och 
organisationen, detta 
genom olika 
kommunikationskanal
er. Teknologin 
möjliggör även för 
anställda att fokusera 
på mer engagerande 
arbetsuppgifter, då 
tekniken kan utföra de 
mer rutinartade 
uppgifterna. Den 
digitala teknologin 
kan bidra till ett 
hållbart engagemang 
genom en tillåtande 
digital miljö, 
tillhandahållande av 
balans mellan arbete 
och privatliv och ett 
tillåtande arbetssätt att 
tänka efter eget 
huvud. 

HR spelar en kritisk roll i 
hur organisationer ska 
navigera i det nya sättet att 
arbeta och engagera 
arbetskraften. En strategisk 
och agil HR-funktion 
förstår vilket arbete som 
behövs och på vilket sätt 
arbetet ska uträttas. Detta 
utgör också ett underlag till 
beslutsfattande processer. 
HR fungerar som en 
möjliggörare för digitalt 
engagemang detta genom 
de olika elementen som har 
inflytande på företaget 
exempelvis sociala media, 
analys, kommunikativa 
verktyg, samarbets- och 
produktivitetsprogramvara. 

Jignasha Amin 
Grooms, 2017, 
Senior Vice 
President 

The art and 
science of 
attracting 
today’s next-

Argumenterande 
artikel grundad på 
verkliga 
erfarenheter samt 

Den digitala 
omvandlingen av 
talangförvärv 
pågår och spelar 

För att attrahera och 
behålla talanger, 
behövde företaget 
nyutrusta 

HR måste behärska många 
färdigheter inom området 
digital design. 
Personalchefer uppmanas 



 

Human 
Resources för 
företaget 
Epicor 
Software 

gen 
workforce is 
digital by 
design  

branschrelaterad 
utbildning. 

en vital roll för att 
hjälpa företaget 
Epicor Software 
att växa. 

arbetsplatsen och 
deras förhållningssätt 
till engagemang. De 
använder sig av 
sociala medier för att 
leta upp, identifiera 
och interagera med 
potentiella kandidater. 
Videorekrytering och 
marknadsföring via 
sociala medier är 
också verktyg 
företaget använder för 
att locka till sig nya 
talanger. Detta till ett 
lågt pris och 
tidseffektivt jämfört 
med andra 
traditionella 
tillvägagångssätt. 

vara intresserade av de 
ansökandes erfarenheter, 
då ett dåligt omdöme kan 
ge företaget färre antal 
ansökningar. Genom att 
HR använder sig av 
LinkedIN eller Dropbox 
kan anställningsprocessen 
påskyndas. De ansökande 
erbjuds tillgång till en 
onlineportal så att de kan 
behålla kontakten med 
företaget. I och med den 
digitala tekniken har HR-
funktionen chans att 
formulera nya innovativa 
och inspirerande sätt att 
kontakta nya 
arbetssökande. 

Nick Horney, 
2016, 
Grundare och 
rektor på 
Agility 
Consulting 

The Gig 
Economy: 
A Disruptor 
Requiring 
HR Agility  

Utvärderingsmetod Vilka val 
personalchefer 
måste göra för att 
hjälpa sin 
organisation 
transformeras i de 
nya och ofta 
outforskade 
utmaningarna 
inom Gig 
Economy 
(arbetsmarknad 
där 
tidsbegränsade 
anställningar är 
det dominerande). 

HR-processer kan 
utgöra barriärer för 
organisationen att 
hantera Gig Economy 
på ett effektivt sätt, då 
rekrytering, 
upplärning och 
engagemang 
fokuserar mer på 
heltidsanställda 
istället för tillfälligt 
anställda. För att 
organisationen ska bli 
mer kapabel till Gig 
Economy måste HR 
bli mer agila, detta 
genom ett arbetssätt 
med fokus, snabbhet 
och flexibilitet. 

Personalchefer kan hjälpa 
organisationens chefer att 
bli mer agila genom att 
arbeta med en bredare 
talangportfolio. De måste 
även kunna identifiera 
vitala färdigheter för att 
kunna överleva den osäkra 
arbetsmarknaden. HR 
måste se till att ledarskapet 
ändras så att lika mycket 
fokus läggs på alla 
anställda oavsett om dessa 
är entreprenörer, konsulter, 
heltidsanställda eller 
tillfälligt anställda. Detta 
gäller även det generella 
tankesättet och hanterandet 
av dessa olika 
anställningar. 

Pradeep 
Amladi, 2017, 
Vice president 
inom 
Marknadsförin
g på företaget 
SAP 

HR:s guide 
to the digital 
transformatio
n: ten digital 
economy use 
cases 
for 
transforming 
human 
resources 
in 
manufacturin
g  

Argumenterande 
artikel 
 

Marknaderna blir 
allt mer kaotiska 
och företag 
försöker hitta nya 
lösningar för att 
vinna i en 
konkurrensutsatt 
affärsverksamhet. 
En majoritet av 
ansträngningarna 
rör sig om 
effektivisering av 
tillverkningsproce
sser men 
personalhantering 
är också något 
som kan ge en 
betydande 
avkastning. 

Oavsett om det 
handlar om 
konkurrens om 
anställda, upprätthålla 
en flexibel arbetskraft 
eller att ge de 
anställda verktyg som 
underlättar deras 
arbete, så omfamnar 
HR den digitala 
transformationen för 
att hjälpa företagen att 
upprätthålla 
lönsamhet och en 
marknadsledande 
position. 

HR måste kunna attrahera 
generation Y, som är 
uppvuxna med teknologin 
och som också förväntar 
sig detta från arbetsplatsen. 
Företag som anammar det 
digitala kan på så sätt få en 
stor konkurrensfördel. 
Genom att HR använder 
sig av dataanalys kan 
kritiska trender och 
mönster upptäckas som 
kan vara vägledande vid 
framtida handlingssätt. 
Exempelvis kan algoritmer 
förutse hur framgångsrik 
en anställning på en 
specifik position är. 
Digitaliseringen möjliggör 
en automatiserad funktion 
gällande lönehantering, 
jobbsökande, upplärning, 
schemaläggande och 
personalportaler. En 



 

utmaning som HR står 
inför är att hantera en 
mångfaldig arbetskraft, 
bestående av hel- och 
deltidsanställda, för att 
svara emot en dynamisk 
marknad. Personalsäkerhet 
och informationsspridning 
är andra områden 
digitalisering har en positiv 
inverkan på. 

Diane 
Gayeski, 2015, 
Högsta 
administrativa 
chef inom 
kommunikatio
n på 
universitetet 
Ithaca, New 
York. 

Will Gen Z 
Even Care 
about HR 
Technology? 

Argumenterande 
artikel 

Få en förståelse 
hur HR ska kunna 
attrahera nya 
talanger. 
 

HR förutspås att bli 
mer integrerad och 
tillgänglig för 
företagets alla 
anställda, samt bli mer 
lik en digital 
marknadsföringsavdel
ning beträffande 
dataanalyser för att 
skapa skräddarsydda 
talangerbjudande, 
arbeten och sätt att 
rekrytera. På grund av 
anställdas ringa 
lojalitet till 
arbetsgivaren och 
ekonomisk osäkerhet 
är generation Z 
skeptiska till 
konceptet långvarig 
anställning. Flera av 
dessa förutspås att 
arbeta självständigt. 
Företag har börjat att 
rekrytera team, vilket 
är ett arbetssätt många 
studenter är vana vid 
redan under 
universitetstiden. 

Att möjliggöra sätt för den 
yngre generationen som 
vill arbeta självständigt. 
Många yngre är vana vid 
att spela interaktiva spel, 
vilket är något som kan 
utnyttjas genom att göra 
arbetet till ett digitaliserat 
spel (gamification) med 
omedelbar feedback av mål 
och prestationer. 
Generation Z förutspås 
skapa sina egna arbeten. 
HR kan därför behöva 
tänka på anställda som 
konsumenter som har ett 
val att ta arbete eller inte. 
HR behöver även möta den 
nya generationen där de 
befinner sig exempelvis på 
sidor som Airbnb eller 
Uber. Framgångsrika HR-
chefer måste försöka förstå 
vad som motiverar 
individerna och reducera 
konflikten mellan familj, 
hobby, sociala åtaganden 
och arbete.  

Pam 
Goncalves, 
2017, 
Stabschef på 
GuideSpark.  

Want 
successful 
employee 
communicati
ons? Think 
like a 
marketer. 

Longitudinell 
studie. Författarna 
har studerat detta 
problem i nästan ett 
decennium och 
arbetar med över 
1000 företag som 
representerar mer 
än 10 miljoner 
anställda. 

Syftet är att 
undersöka om de 
positiva resultaten 
av medarbetarnas 
tillfredsställelse, 
arbetsgivarens 
varumärke och 
behållning, 
kommer att 
passar in i dina 
strategiska HR-
planer i år och 
varje år.  

Det verkar som om 
medarbetarkommunik
ation lider av 
syndromet "sista mil". 
Du kan ha den mest 
robusta utrustningen 
och tjänsterna, men 
om den sista milen, 
slutstycket som 
förbinder all den 
moderna tekniken till 
slutanvändaren, inte 
levereras, är allt för 
ingenting. På samma 
sätt kan vi få de bästa 
HR-programmen, 
totalt belöning och 
förslag till ett bra 
arbetsgivarvärde, men 
om de inte når och 
aktiverar våra 
anställda, kan HR 
aldrig inse den 
verkliga avkastningen 

Tänk som en 
marknadsförare. 
Marknadsföring meddelar 
innan de får folk att vidta 
åtgärder (förstärker.) Om 
samma metodik tillämpas 
på HR. Borde det inspirera  
anställda med kreativt 
innehåll och bidra med en 
uppmaning om att lära sig 
mer om ämnen som är 
mycket relevanta och 
aktuella för dem, t.ex. som 
förmåner, öppen 
registrering, ersättning, 
rättvisa, 
prestationshantering och 
feedback och coaching. 
 
Det skulle vara bra att sätta 
HR i positionen för att 
driva kommunikationen. 
Det skulle ge positiva 
effekter på företagskulturer 



 

på den insatsen. 
 
Vi har sett första hand 
hur 
marknadsföringsstrate
gi för 
medarbetarkommunik
ation kan ge nytt liv 
till äldre program och 
viktigast av allt, 
förbättra deltagande 
och anpassning. 

och bygga upp det 
strategiska värdet av HR. 

Bondarouk 
och Ruël, 
2009, 
Professor 
inom HRM & 
professor. 

Electronic 
Human 
Resource 
Management
: challenges 
in the digital 
era. 

Utredande översikt Att se eHRM som 
en investering i 
HRM 
professionaliserin
gen. 

e-HRM möjliggör 
självbetjäningsportale
r och gör HR-
processer mer 
lätthanterliga och 
lättillgängliga. 
Implementering av e-
HRM i organisationer 
kräver en 
mångfacetterad 
expertis med 
tvärvetenskaplig 
förståelse och en 
moderniserad HR-
profession. 
Användningen av e-
HRM ska inte endast 
ses som ett 
användande inom 
organisationen, även 
människor som letar 
lediga tjänster på nätet 
involveras i e-HRM. 
Flera studier pekar på 
att många 
organisationer 
använder e-HRM 
mestadels till 
administrativa delar. 
En studie tog upp att 
e-HRM troligtvis 
kommer att användas 
för ett mer strategiskt 
beslutsfattande i 
framtiden. Författarna 
menar att 
organisationer ska 
fråga sig själva varför 
de implementerar e-
HRM. Inom 
organisationen kan det 
finnas olika synsätt på 
implementerandet av 
e-HRM som är viktiga 
att ta hänsyn till. 

e-HRM är något som 
förväntas underlätta global 
talangsökning och 
behållandet av dessa. Även 
att agera underlag till 
informerade beslut är något 
som e-HRM kan komma 
att bidra med. HR-portaler 
kan skapa och utveckla 
intellektuellt kapital, vilket 
är HR:s ansvar att designa. 
Det är på så sätt e-HRM tar 
HR till en ny nivå. Shared 
Service Centers är ett 
exempel på hur e-HRM har 
omstrukturerat HR. 
 

Bob Greene, 
2014,  
Channel 
manager och 
försäljningsutb
ildare hos 
Ascentis. 35 

One 
Workforce, 
Many User 
Experiences: 
Delivering 
HR Service 
to “All those 

Utvärderingsmetod Se hur de olika 
generationerna 
skiljer sig åt i sina 
perspektiv och 
förväntningar i 
förhållande till 
leveransen av 

En nyckelroll gällande 
framgångsrik 
utveckling och 
implementering av 
applikationer av HR-
tjänster är 
erkännandet av att du 

Att inkludera flera 
generationer på 
arbetsplatsen för att 
undvika att begränsa 
framstegen vad gäller 
lyckad leverans av HR-
tjänster men också för att 



 

års erfarenhet 
av Human 
Capital 
Management. 

Gens!”. HR-tjänster.  har flera generationer 
på jobbet och att dessa 
generationer 
interagerar med teknik 
och föredrar att 
tekniken levereras till 
dem på mycket olika 
sätt. 

öka chansen att att vinna 
den bästa och den 
smartaste tillgängliga 
talangen i branschen och 
därmed vara talangens val 
av arbetsgivare.  

M. Voermans 
och M. van 
Veldhoven, 
2007.  
 

Attitude 
towards E-
HRM: an 
empirical 
study at 
Philips. 

Empirisk studie.  
Studien använde ett 
online 
frågeformulär, där 
99 ledare och 257 
anställda inom 
Philips 
(Electronics) 
Nederländerna 
deltog. Chefer och 
anställda besvarade 
frågor om sina 
tidigare 
erfarenheter av IT-
system i allmänhet, 
deras föredragna 
HR-roller och deras 
inställning till E-
HRM-system. 

Syftet är att 
presentera ett 
forskningsprojekt 
om inställning till 
elektronisk 
human resource 
management (e-
HRM). En 
forskningsmodell 
formulerades, 
baserad på två 
teorier från 
kompletterande 
forskningsområde
n: Davis 'tekniskt 
acceptansmodell 
och Ulrichs 
modell för HR-
roller. 
 
I den här artikeln 
tas också 
förändringen i 
innehåll och 
positionering av 
HR-funktionen 
upp,  som går 
parallellt med 
introduktionen av 
e-HRM-tekniken. 

Skillnader i upplevd 
användbarhet för 
nuvarande IT-system, 
samt den föredragna 
strategiska 
partnerrollen för HR-
roller (hög preferens) 
och employee 
champion (låg 
preferens) var 
relaterade till en 
positiv inställning till 
E-HRM-system. För 
chefer konstaterades 
också att 
användarstöd var en 
förutsägelse för en 
positiv inställning till 
e-HRM. 
 
 

Introduktionen av e-HRM 
förväntas underlätta ett mer 
effektivt och strategiskt 
sätt att arbeta för HR-
personal eftersom en väl 
uppfylld administrativ HR-
roll anses vara en 
förutsättning för att 
engagera sig i en mer 
strategisk roll.  

Javier Bajer, 
2017, 
Grundande 
VD på Talent 
Foundation.  

Digital 
transformatio
n needs the 
human touch 

Strategisk 
kommentar  

Se hur den 
digitala 
transformationen 
påverkar 
arbetsformer samt 
se skillnaden 
mellan människor 
och teknologiskt 
värde.  

Digital transformation 
ger oss nu möjlighet 
att skapa en ny 
generation jobb där 
människor äntligen 
kan göra vad de är 
bäst på. HR-personal 
kan nu vara väldigt 
kreativa och utforma 
jobb baserat på vad 
som gör oss olika och 
speciella. 

Våra HR-organisationer 
kommer sannolikt att bli 
mindre och mycket mer 
affärsrelevanta. I stället för 
att kämpa för att tjäna som 
"affärspartners" kommer 
HR att bli mer strategiskt 
och som en integrerad del 
av verksamheten. 

Lori K. Long 
och Robert D. 
Smith, 2004.  
 

The role of 
Web-based 
distance 
learning in 
HR 
development 

Litteraturgenomgån
g 
 
Författarna lyfter 
fram nuvarande 
forskning för att 
fastställa 
grundläggande 
principer för 
effektiv utformning 
av WBDL. 

Syftet är att 
tillhandahålla en 
ram för att 
hantera 
bindningen 
mellan en 
organisations 
strategiska 
affärsbehov och 
genomförandet av 
effektiv WBDL 
(Web-based 
distance 

Det är uppenbart att 
WBDL har potential 
att få en betydande 
inverkan på framtiden 
för utbildning, 
utveckling och 
elektronisk 
kommunikation. För 
att säkerställa att 
WBDL är en värdefull 
investering för en 
organisation är det 
dock viktigt att ha en 

Mer strategisk HR för att 
möta de utmaningar som 
verksamheten står inför på 
grund av globaliseringen 
och internetbaserade 
teknologin.  



 

learning). genomförandeplan 
som är specifikt 
knuten till en företags 
affärsstrategi. Med 
noggrann planering 
och utvärdering har 
WBDL potential att 
lösa många av 
organisationens 
utmaningar för 
anställda och 
ledarutveckling. 

Sumaiya 
Khatoon, 
2012,  
Forskare.  

The Study of 
Major 
Adoption 
Factors of E-
HRM in 
Healthcare 
Sector in 
India : An 
Empirical 
Study 

Empirisk studie  Att ge en inblick i 
de faktorer som 
påverkar 
antagandet av e-
HRM i indiska 
hälsovårdssektorn
, som är en av de 
största 
utvecklingsländer
na i världen. 

I den här 
undersökningen 
indikeras att 
inställningen till 
adoption av e-HRM 
inom 
hälsovårdssektorn i 
Indien beror på 
faktorer som operativt 
resultat, relationellt 
resultat och uppfattad 
användarvänlighet. 
Kostnadsminskning, 
minskning av 
administrativ börda, 
minskning av 
pappersarbete är de 
viktigaste faktorerna 
som påverkar 
antagandet av e-HRM 
inom indisk 
hälsovårdssektor. 
Vidare har det visat 
sig att uppfattad nytta 
inte har ett betydande 
inflytande på 
användningen, i 
överensstämmelse 
med tidigare studier i 
vissa 
utvecklingsländer. 
Således upplevs 
användarvänlighet 
öka betydelsen, 
eftersom det påverkar 
både användning och 
uppfattad 
användbarhet, vilket 
ytterligare motiverar 
dess uppmärksamhet i 
denna studie.  

Genom implementeringen 
av e-HRM minskar den 
administrativa bördan för 
HR. e-HRM visar att HR-
funktionen i allt högre grad 
kommer att ha mer tid och 
energi för att fokusera på 
organisationens 
transformations- eller 
strategiska mål med 
hänsyn till humant kapital.  
 
e-HRM möjliggör för HR-
arbetare att effektivt fatta 
sina egna beslut och 
förbättra kvaliteten på 
tjänsten.  
 
 

Liang-Hung 
Lin, 2011.  
 

Electronic 
human 
resource 
management 
and 
organizationa
l innovation: 
the roles of 
information 
technology 
and virtual 

Empirisk 
undersökning 
 

Att analysera hur 
IT-adoption och 
VO-adoption 
påverkar 
organisatorisk 
innovationspresta
nda och hur de 
modererar 
förhållandet 
mellan 
medarbetarnas 

Från företagsteori och 
praktik visade denna 
studie att e-HRM har 
två kritiska 
hörnstenar: adoption 
av IT-antagande och 
virtuell organisation 
(VO). IT- och VO-
adoptioner påverkar 
organisationsinnovati
on positivt. Dessutom 

I innovationsinriktade 
företag måste HRM-
praktiker driva 
innovationshöjande HR-
politik som kan skilja sig 
från traditionell HRM.  
 
HR-chefer måste spela 
olika roller än tidigare. 
Som huvudpersoner i 
organisationer som är 



 

organizationa
l structure 

kreativitet och 
organisatoriska 
innovation. 
 
 
 

adopterar IT- och VO-
adoptionerna positivt 
förhållandet mellan 
medarbetarnas 
kreativitet och 
organisationsinnovati
on. Som mekanismer 
för att stärka 
kreativitets-
innovationstransforma
tionsprocesserna i 
organisationer blir IT 
och VO därmed 
avgörande 
kärnkompetenser som 
bygger och 
upprätthåller 
organisatoriska 
konkurrensfördelar. 
För att hantera de 
förändrade miljöerna 
och den hårda 
konkurrensen bör HR-
chefer hålla sig 
informerade om den 
senaste utvecklingen 
inom IT och VO för 
att skapa vinnande 
företag.  

ansvariga för en kompetent 
arbetskraft måste HR-
chefer ha fullständig och 
realtidsinformation för att 
mäta, förutse och hantera 
arbetskraftens förändring 
och utveckling 
 
Eftersom IT blir en 
strategisk partner för 
HRM, bestämmer IT-
adoptionens nivå 
arbetsstrukturen i ett e-
HRM-system och 
organisationens förmåga. 
Därför måste e-HRM-
chefer förstå 
organisationens 
affärsstrategi och IT-
adoption för att uppnå 
konkurrensfördelar 

Eric W.T. 
Ngai och 
Francis K.T. 
Wat, 2006,  
Professor på 
institutionen 
för förvaltning 
och 
marknadsförin
g och forskare 
på 
institutionen 
för förvaltning 
och 
marknadsförin
g  

Human 
resource 
information 
systems: a 
review and 
empirical 
analysis 

Kvantitativ metod  
 
Undersökning om 
genomförandet av 
HRIS i Hong Kong 
där ett strukturerat 
frågeformulär 
designades, 
testades, 
modifierades och 
användes för att 
fånga data på ett 
tvärsnitt av HRIS-
användare. 
Frågeformuläret 
testades med hjälp 
av HRIS-konsulter 
och HR-och MIS-
chefer. Baserat på 
feedback från 
pilotprovet 
ändrades 
frågeformuläret och 
ett slutligt 
frågeformulär 
utvecklades och 
skickades till 
företag i Hong 
Kong. 

Att presentera en 
omfattande 
litteraturöversikt 
av 
personalinformati
onssystem 
(HRIS) och 
rapportera 
resultaten från en 
undersökning om 
genomförandet av 
HRIS i Hong 
Kong.  

De flesta Hongkongs 
industrier upplevde att 
de största fördelarna 
med genomförandet 
av HRIS var de 
snabba svar och 
tillgången till 
information som den 
medförde, och det 
största hindret var 
otillräckligt 
ekonomiskt stöd. 
Dessutom var det en 
statistiskt signifikant 
skillnad mellan HRIS-
adoptrar och icke-
adoptrar, och mellan 
små, medelstora och 
stora företag, om vissa 
potentiella fördelar 
och hinder för 
genomförandet av 
HRIS. 
 
En internet / 
intranätbaserad HRIS 
kommer utan tvekan 
att vara mycket mer 
nytta än den 
traditionella HRIS, 
men anpassningen 
kommer att vara 
utmanande.  

HRIS förändrar HR:s roll 
genom att flytta fokus från 
bearbetning av 
transaktioner till strategisk 
HR.  

Dale Young, 
2004,  

Human 
Resources 

Utvärderingsmetod  Se hur man i 
identity and  

Inom HR finns 
användbara data som 

Human resources  (HR) 
kan spela en viktig roll vid 



 

Senior konsult 
som arbetar 
inom teamet 
Identity and 
Access 
Management 
(IAM). Han 
har tio års 
erfarenhet av 
att leverera 
Complex 
Directory, 
MetaDirectory 
och IAM-
lösningar 
globalt.  

have a vital 
role to play 
within 
employee 
identity and 
access 
management  

access 
management 
(IAM), på ett 
säkert sätt kan 
lämna in och 
kontrollera 
applikationsåtko
mst till interna 
anställda, externa 
kunder och 
affärspartners. 
 

vilken typ av 
anställda, statusvärden 
och information om 
arbetsroll. 
Genom att få in HR i 
början av projektet 
och utnyttja HR:s 
livscykel och 
livshändelser, kan 
detta betydligt minska 
ett IAM-projekts 
livscykel, eftersom 
data och strukturer 
redan används inom 
verksamheten. 
 
Införande av en HR-
ledd rollbaserad  
IAM-lösning för 
anställda kan avsevärt 
minska 
administrationskostna
derna, effektivisera 
affärsprocessen och 
hjälpa till att 
genomföra 
säkerhetspolitiken för 
IT-system inom 
ramen för IAM-
projektet. 
 

aktivering av effektiv 
medarbetar-IAM genom att 
använda befintliga HR-
funktioner för att 
tillhandahålla stramare 
applikationssäkerhet, snabb 
användardrift och 
deprovision och 
privilegierätt. 



 

Tanya 
Bondarouk 
och Chris 
Brewster, 
2016.  
 

Conceptualis
ing the future 
of HRM and 
technology 
research 
 

Litteraturgenomgån
g 
 
 

Undersöka hur 
rollen av 
informationstekn
ologi med en 
central aspekt av 
arbete på 2000-
talet påverkar 
HRM.  

Snabb teknisk 
utveckling erbjuder en 
ny, smart, och digital 
anknytning till HRM-
metoder med bättre 
HRM-data och 
möjliggör ett starkt 
HRM-ägande av alla 
intressenter. Samtidigt 
ser vi en spänning i 
HRM:s ansvar mellan 
HRM:s 
yrkesverksamma och 
organisatoriska 
medlemmar som inte 
direkt tilldelats HRM 
uppgifter, men är 
föremål för dem.  
 
Integreringen av 
informationsteknologi
er och HRM har bildat 
elektronisk HRM (e-
HRM) 
 
HRM blir mer 
lokaliserade på 
chefsfunktioner i 
företag.  
 
Multinationella 
företag tenderar att 
introducera e-HRM i 
ett försök att 
standardisera HRM-
praxis över gränserna  

 

e-HRM-konsulter och 
säljare av HR-
informationssystem 
(HRIS) har gjort stora 
insatser för att hävda att 
genom att göra HRM 
digital kommer HRM-
system att bli betydligt 
billigare och mer 
strategiskt inriktade. Detta 
borde ske genom att 
systemen frigör HRM-
personal från administrativt 
arbete och överlämnar 
HRM-uppgifter till ledande 
befattningshavare och 
anställda. Men 
implementerandet kan även 
leda till negativa 
konsekvenser som 
exempelvis arbetsspänning, 
mer administration och 
missnöjdhet över tekniken 
 
Den data som 
tillgängliggörs via 
digitaliseringen (big data) 
erbjuder möjligheter att 
övervaka och styra 
arbetsprocesser samt 
arbetsuppgifter med höga 
precisionskrav och 
förändra hur HRM-
specialister arbetar. 

Kristine Dery, 
Carole 
Tansley och 
Ella 
Hafermalz, 
2014,  
Forskare för 
Informational 
Systems 
forskning och 
medgrundare 
av 
Digital 
Disruption 
Research 
Group i 
Sydney, 
Professor i HR 
Innovation i 
Storbritannien. 
Forskningsom
råden omfattar 
talant 
management, 
kunskapshante
ring och e-

HIRING IN 
THE AGE 
OF SOCIAL 
MEDIA 

Denna studie 
utfördes 
tillsammans med 
ett stort globalt 
professionellt 
serviceföretag 
De granskade 
Rekultex 
rekryteringsprocess
er över en period 
på nio månader och 
analyserade social 
mediaaktivitet på 
Twitter, Facebook, 
Yammer, 
Whirlpool och 
Linkedin. De 
intervjuade också 
ledande 
befattningshavare 
som deltog i 
rekryteringen 
tillsammans med 
ett urval av 
studenter som hade 
gått igenom 

Att förstå sociala 
mediers inverkan 
på 
företagsrekryterin
g och att 
identifiera sätt på 
vilka 
rekryteringsproce
sserna effektivt 
kan hanteras för 
bättre 
kvalitetsresultat. 
 
Att adressera hur 
studenter 
engagerar sig i 
sociala medier, 
vilket allt mer ses 
av företag som ett 
kostnadseffektivt 
fordon för 
rekrytering av 
examinerade  

Resultat från denna 
studie tyder på att 
rekryteringsaktiviteter 
kan förbättras genom 
att använda en form 
av spelmekanik som 
kallas gamification. 
 
Organisationer som 
kan använda sociala 
plattformar effektivt 
har mycket att vinna. 
 
Sociala medier 
skapade en bredare 
insyn i både företaget 
och sökanden bortom 
kompetens och 
potentiella förmågor 
och till mindre 
konkreta 
identifieringsprocesse
r. 

Implementera nya sätt att 
rekrytera, ex. gamification 
och använda sig av digitala 
plattformar för effektiv 
rekrytering.  



 

HRM, och en 
doktorand med 
forskning som 
tittar på hur 
avlägsna 
arbetstagare är 
kopplade till 
organisationen 
och hur 
tekniken kan 
bidra till att 
upprätthålla en 
känsla av 
organisatorisk 
sammanhållni
ng. 

företagets 
rekryteringsprocess
. 

Stephen J. 
Frenkel, 2003,  
Professor som 
är 
specialiserad 
på arbets- och 
organisationss
ociologi. 

The 
Embedded 
Character of 
Workplace 
Relations 

Undersökning av 
fem artiklar för att 
skapa inbäddade 
ramar för att 
analysera 
arbetsplatsrelatione
r. 

Den samtida 
arbetsplatsen är i 
varierande grad 
inbäddad i tre 
kraftfält: 
makroområdet för 
globalisering och 
ny teknik, 
mesofältet för 
transnationella 
produktionsnät 
och mikrofältet 
för lokala och 
politiska 
arbetsmarknadsin
stitutioner samt 
organisationsstru
ktur och kultur. 
Artikeln 
undersöker 
effekten av dessa 
påverkningar på 
arbetsledning, 
särskilt hur 
flexibilitet och 
kostnadsminsknin
g prioriteras och 
konsekvenserna 
av detta för 
arbetsplatsens 
strukturer och 
relationer. 

Ledningen har varit 
ovilliga att skapa HR-
strukturer som stöder 
deras 
tillvägagångssätt.  
 
Arbetsplatsrelationer 
har visat sig ha 
förändrats mindre 
dramatiskt än antaget 
av social teori, och 
trots en tendens till 
mer samverkan på 
privata arbetsplatser 
är arbetsförhållandena 
olika. 
 
Avvisar både 
begreppet intern fast 
arbetsmarknad och 
extern marknad till 
förmån för begreppet 
yrkesinriktad inre 
arbetsmarknad 
 
Både ledning och 
medarbetare är villiga 
att kompromissa, och 
arbeta i team 
(teamwork) ger 
fördelar för båda sidor 

Progressiva HR-strategier 
ger stöd åt organisationen 
genom metoder som 
inkluderar selektiv 
anställning, utbildning, hög 
lön kopplad till prestation, 
anställningssäkerhet, 
lagarbete, medverkan i 
beslutsfattandet och ett 
relativt jämlikt 
statussystem. Globala 
bolag innehar centraliserad 
företagspolitik, vilket 
måste inkluderas i HR-
arbetet inom dess 
dotterbolag. Dock är det 
också viktigt att HR-
arbetet tar hänsyn till den 
lokala arbetsmarknaden. 

Julia Connell, 
Richard 
Gough, 
Anthony 
McDonnell 
och John 
Burgess, 2014,  
Direktör för 
forskareutveck
ling och 
utbildning och 
forskar om 
förändring, 
sysselsättning 

Technology, 
work 
organisation 
and job 
quality in the 
service 
sector: an 
introduction. 

Jämförande 
undersökning av 5 
olika artiklar.  
 

Hur tekniken 
förändrar 
karaktären av 
arbetsvillkor, 
samtidigt som det 
skapas nya 
produkter och nya 
former av service. 

Övergripande resultat 
tyder på att medan 
IKT-kompetenser är 
viktiga måste de 
kompletteras med de 
mjuka färdigheter som 
är avgörande för 
effektiva 
kundinteraktioner 
samt mer öppna 
arbetssystem med 
större autonomi och 
deltagande, där 
flexibla arbetsgrupper 

Strategiska HRM-metoder 
är nödvändiga för att stödja 
den professionella 
arbetskraften för att 
anpassa sig till en IKT-
miljö. 



 

och 
arbetsplatsrelat
erade frågor, 
Universitetslek
tor inom 
områdena 
arbetsmarknad
ens sociologi 
och en 
forskare vars 
intressen 
omfattar HR-
praktiker hos 
multinationella 
företag.  

kan ha en positiv 
inverkan på resultat 
av arbetskvaliteten.  

Hannah Knox, 
Damian 
O’Doherty, 
Theo 
Vurdubakis 
och Chris 
Westrup, 
2012,  
Forskare vars 
intresse riktas 
mot 
sociokulturela 
förändringar, 
universitetslek
tor med fokus 
på teknologins 
roll i sociala 
organisationer 
och en 
universitetslek
tor inom 
organisationsa
nalys. 

Enacting the 
Global in the 
Age of 
Enterprise 
Resource 
Planning.  

En empirisk 
undersökning av 
ERP-system, 
informationssystem 
som påstås göra det 
möjligt för 
institutioner att 
införa globala 
affärsmetoder.  

Att adressera 
"erfarenheten av 
arbete i ett globalt 
sammanhang" 
genom att se över 
förhållandet 
mellan 
globalisering och 
informationstekn
ologi samt söka 
en förklaring av 
lokala och 
globala effekter.  

Påståenden om de 
lokala eller globala 
praktiker avslöjas som 
en del av ömtåliga och 
omstridda 
organisatoriska 
processer, varigenom 
olika kunskaper 
kommer att tillskrivas 
värde som i grunden 
modelerar 
erfarenheten av 
arbetstagare som är 
involverade i att skapa 
en "global" 
företagsframtid.  

HR-chefen berättar varför 
HR är en stor del av den 
digitala transformationen 
genom att exemplifiera 
med tjänsteresor. Han 
menar att HR ska se till att 
alla tycker om att resa 
inom arbetet, oavsett 
destination.  

 


