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Abstract 
Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu 

pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av 

”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. De 

utgör en allt mer strategisk partner, förväntas kunna kommunicera digitalt på interna nätverk 

och kunna översätta data kopplade till mänskliga värden och prestationer i helt ny 

utsträckning, för att bland annat vinna legitimitet över sin jurisdiktion. Mot denna bakgrund 

blir det viktigt att analysera digitaliseringen och HR-arbetet för att utveckla kunskaper om 

hur utbildningarna på landets Personal- och arbetslivsprogram har mött upp denna 

strukturomvandling.  

Kvalitetsgranskade forskningsartiklar om digitaliseringen och HR har tillsammans med fack- 

och branschartiklar utgjort underlaget för att få en mer detaljerad bild av förändringen och 

vilka nya kompetenskrav som riktats mot de HR-anställda. Därefter har ett strategiskt urval 

av svenska PA-programs utbildningsplaner och tillhörande kursplaner undersökts för att ge 

en bild av vilken form av digital literacy universitetens omvärldsanalys lett fram till, det vill 

säga vilka kunskaper, färdigheter samt vilken förståelse studenterna måste ha utvecklat för att 

bli godkända. Studien resulterade i ett konstaterande att både HR-personalens roll och 

arbetssätt förändrats av den digitala utvecklingen samt att funktionen fått anpassas lokalt till 

tekniska implementeringar i organisationer. En förhöjd implementering av e-HRM och 

teknologiska styrsystem har i sin tur resulterat i förhöjd efterfrågan på mer tekniska HR-

kunskaper av organisationer. Det finns dock inget uppenbart beskrivet i utbildningstexterna 

av de svenska PA-utbildningarna som tyder på att ett sådant innehåll finns. Studiens analyser 

åskådliggör ett bristande samförstånd mellan forskning, yrkesverksamma och utbildningar 

kring dels vikten av digitaliseringen, hur den beskrivs kunna påverka HR-yrket och 

arbetsplatser samt vad det kan innebära för funktionens framtid. Vad som även framkom var 

att nya tekniska framsteg, kommer utgöra HR-personalens primära arbetsverktyg, vilket både 

kan komma att gagna och motverka yrkets position och status, när detta ligger utanför deras 

yrkeskunskap. 
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Sammanfattning:  

Digitala arbetssätt och tekniska verktyg ökar i sin dominans på svenska arbetsplatser. Denna 

omställning medför stora konsekvenser på hur verksamheter organiserar sig och därför 

förändras arbetsformerna för de olika funktionerna. Digitaliseringens inverkan omfattar 

främst människorna. Således är den personalhanterande HR-avdelningen central i denna 

bemärkelse och yrket har genomgått en digital transformation. Nya tekniska framsteg har 

möjliggjort mätningar och statistikproduktion som princip och i realtid. Hur frågor om 

bemanning och mellanmänskliga relationer ska omvandlas till indikatorer och mätbar statisk 

har intresserat forskningen och  är högaktuellt för svenska bransch- och nätverksplattformer. 

Uppsatsens frågeställningar var följaktligen inriktade på att studera hur tre olika 

kunskapskällor beskriver HR-yrket förändring med hänsyn till denna transformation och 

senare hur tre olika PA-program bemöter denna utveckling. En strukturerad litteraturöversikt 

gjordes och resultaten användes för att analysera HR-yrkets position, möjligheter och 

utmaningar. Texterna som analyserats bestod av strategiskt valda forskningstexter, fack- och 

branschtexter samt tre svenska PA-programs utbildningsplaner, kursplaner och litteraturlistor. 

Analysen fokuserar den bild av yrket som framträder i relation till den sedan länge pågående 

digitaliseringen av arbetslivet. Texterna visar att HR-yrket påbörjat en ny transformering. I 

några fall som gäller branschtexterna, kan texterna i sig förstås som tecken på transformering. 

HR-arbetet har delvis fått ett nytt innehåll och annat arbete har minskat. Nya arbetsfält 

möjliggörs men det är oklart om HR-som kår kan göra dem till sina. För detta skulle behövas 

ett stöd från universiteten, vilket studien visar ännu inte finns. Digitala tekniker och system 

framträder i texterna som något som invaderar HR-arbetet i olika avseenden vare sig HR-

anställda vill det eller inte. Digitaliseringen öppnar också för ett större inflytande och behov 

av HR-kunskaper tillsammans med nya kompetenser kopplade till tekniken. Så här långt 

tycks transformeringen däremot mest handla om en individuell anpassning till 

digitaliseringen och att enskilda på olika sätt ser till att komplettera sin utbildning med IT-

kompetens, som majoriteten av dagens yrkesverksamma tycks sakna. Både den vetenskapliga 

forskningen och branschnätverken fastslår ett existerande kunskapsglapp. Frågan som väckts 

är om inte HR-yrket behöver stöd från universiteten, för att även utveckla vetenskaplig, 

konstruktiv och kritisk kunskap till digital teknik i arbetslivet.  
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1.Inledning 

1.1 Utgångsläge 

Arbetet på HR-avdelningarna har både i Sverige och världen över varit digitaliserade 

sedan decennier (Lengnick-Hall & Moritz, 2003). De tidigare stödjande HR-enheterna har 

transformerats från att vara centrala stabsfunktioner, till att vara integrerade och 

tjänsteorienterade enheter, som levererar en specifik strategisk service åt hela 

verksamheten (Kron & Wallgren, 2015). Det har ställt krav på nya kompetenser och 

färdigheter hos de HR-anställda samtidigt som komplexiteten i deras arbetsuppgifter ökat. 

Komplexiteten ökar rimligen både av det ökade kunskapsinnehållet i den egna och i 

organisationens andra enheter, men också av att HR-blir mer och mer inblandad i vad som 

föregår i de övriga enheterna i verksamheten (ibid.). HR-personalen är, genom sin 

integrering i samtliga funktioner, en avdelning som behöver kunna förändras och ställa 

om i takt med att den internationella konkurrensen hårdnar (Damm & Dahte, 2016). Deras 

arbete handlar om allt ifrån att optimera verksamheten genom resursplanering till att 

arbeta för att behålla och attrahera personal. HR-arbete har samtidigt legitimitet eftersom 

de anses förstå hela verksamhetens flöden och förväntas kunna navigera och översätta 

mått på samband mellan resultat och effektivitet (Damm & Dahte, 2016).  

 

Transformationen som pågår i denna digitala tidsperioden, medför allt fler tekniska 

lösningar och system, som kommer förändra många arbeten och prägla deras framtida 

utveckling (Parry & Strohmeier, 2014). Den digitala arbetsplatsen sätter individens 

arbetsförmåga på prov eftersom den har större inslag av icke rutinbaserat arbete, komplex 

kommunikation och analytiskt resonerande (Berg & Gustavsson, 2016). Arbetsuppgifter 

och samspel sker och levereras således i större utsträckning på tekniska kanaler som sätter 

nya krav på att ha förmåga att hantera och bedöma dem. Tekniska kanaler manövrerar de 

digitala tjänsterna, såsom virtuella möten, informationsspridning och tidrapporter. De 

publiceras och kontrolleras på en digital plattform, exempelvis på ett internt affärssystem 

(ibid.). HR-avdelningar har ur ett internationellt synsätt, alltid varit i framkant vid 

integrering av teknologi i organisationer, som när lön och tidrapportering blev 

automatiserat med hjälp av datorernas entré på arbetsplatser (Lengnick-Hall & Moritz, 

2003). De digitala kanalerna medierar idag i stort sett all personalhantering (Berg & 

Gustavsson, 2016; Susskind & Susskind, 2017). Digitala HR-kanaler, består bland annat 
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av HRIS och e-HRM system som innehåller allt från webbaserad rekrytering, 

löneadministration, webb-utbildning och e-prestationssystem (Stone, Deadrick, 

Lukaszewski & Johnson, 2015). Programvarorna som tagits fram av eller sålts till 

företaget i namn av att effektivisera och förbättra HR-processerna har till och med hunnit 

bytas ut en eller flera gånger på många HR-avdelningar (ibid.). Idag är de 

tjänsteorienterade IT-systemen flerfaldiga i verksamheten och anses inte längre som ett 

tekniskt koncept som endast kan eller bör hanteras av specialister på IT-avdelningen 

(Berg & Gustavsson, 2016). HR-system som byggdes upp för 15-20 år ersätts idag av 

exempelvis personalstrategiska appar där medarbetaren själv sköter sin rapportering 

(Cianni & Steckler, 2017). HR-personalens1 arbetsuppgifter har således alltmer kommit 

att utgöras av digitalt arbete på nätverks plattformar med krav på andra förmågor och 

färdigheter. Detta kan förändra yrkets position i verksamheten och i samhället, om 

yrkesgruppen är adaptiv och redo för denna utveckling (ibid.).  

 

Yrken förändras i takt med samhällsförändringar och tekniska innovationer (Torsdendahl 

& Burrage red. 1990, Abbott 1988, Aili & Nilsson 2007). Ibland har detta inneburit att 

yrken försvunnit, tillkommit eller förändrats i grunden (ibid., Abbott 1988, Aili & Nilsson 

2015, 2017). Den samhällsvetenskapliga kunskapsbasen som kandidatprogrammet inom 

Personal och arbetsliv 180hp, erbjuden på ett flertal av Sveriges universitet, innebär att 

studenten ges en förberedande förmåga, kunskap och förhållningssätt att självständigt 

arbeta med personal- och arbetslivsfrågor, inom olika typer av organisationer. Ett centralt 

mål med utbildningen är att en PA-vetare ska kunna driva och hantera utveckling och 

förändringar av både arbetsmarknad och inom sitt yrkesområde (Löfgren Martinsson, 

2008; Lunds universitet, 2018a). För utbildare, opinionsbildare, fackföreningar, 

yrkesföreningar och andra intressenter är det viktigt att ha ett gott kunskapsunderlag inför 

diskussioner om dagens arbetslivsförändringar och HR-yrkets ansvar för det hållbara 

arbetslivet. Universiteten behöver specifikt ett underlag för att följa upp och värdera 

                                                 
1 Yrkesverksamma inom HR benämns med stor variation inom både forskning och arbetsliv. I arbetet 

med denna studie har uppmärksammats en förändring av hur HR-personalen namnges. Från 

Personalvetare till att senare tituleras HR med en mängd olika relaterade kombinationer. Noterat är; 

PA-anställd, “Personalare”, HR-funktion, Personalvetare, HR-praktiker, HRM-strateg, HR-

administratör, HRD-praktiker och HR-Generalist. Detta är ett resultat av behovet att tydliggöra och 

beskriva yrkesgruppen på en globaliserad arbetsmarknad och internationaliserad utbildning. För en 

vidare diskussion om utveckling av yrkets benämning se Damm och Dahte (2016) och Löfgren 

Martinsson (2008). Vidare i denna text, om inget aktualiserar annan användning, har jag valt ”HR-

personal” och ”HR-avdelning” som benämning. 
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vilken kunskapsbas yrkesutövarna behöver i framtiden för att kunna axla ansvaret för ett 

hållbart arbetsliv. Mina egna erfarenheter, både i rollen som PA-student och som 

arbetssökande med denna utbildningsbakgrund, har inspirerat till ämnet i föreliggande 

uppsats. En upprepad upplevelse av att viss teknisk kompetens idag efterfrågas, som ett 

krav för anställning på olika HR-positioner, väckte intresset för att undersöka hur denna 

begäran speglas från tre olika källor. Från arbetslivsforskningen, i branschnätverk samt i 

PA-utbildningen. Min utgångspunkt tog avstamp från en viss problematik, att det idag 

inte finns ett gemensamt kunskapsunderlag att utgå ifrån för att säkerställa att utbildning 

möter organisationers nya behov och förväntningar, på yrkesgruppen. Målet med denna 

studie är att bidra till ett sådant kunskapsunderlag samt att diskutera förändringarnas 

betydelse för yrket, för kunskapsproduktionen och för universitetens utbildningar. 

1.2 Syfte 

Genom att redogöra för hur tre textkällor speglar denna omställning, syftar studien till att 

bidra med kunskaper om hur HR-yrket transformeras, i digitaliseringens era. Intentionen är 

även att bidra till en förändring av hur man talar om HR-yrket,  i förbindelse till en 

professionsutveckling.  

1.3 Avgränsning 

Studien omfattar inte alla typer av transformeringar, utan har fokus på hur digitaliseringen 

omformar HR-personalens roll i organisationer, deras arbetssätt och verktyg samt hur den 

svenska HR-utbildningen bemöter denna utveckling. Organisationsperspektivet som sådant, 

är inte i centrum annat än när insamlat material relevantgör det, lika gäller för ett lednings- 

och medarbetarbetarperspektiv. Perspektivet studien utgår ifrån är ett professionsteoretiskt 

perspektiv tillsammans med ett specifikt fokus på HR-arbete och dess funktioner och 

förändringar över tiden. 

1.4 Disposition  

I det kommande avsnittet ges en presentation av tidigare forskning och den teoretiska 

referensramen samt en historisk beskrivning vilken förklarar förförståelse och influenser som 

varit vägledande i studien. Sist presenteras studiens frågeställningar. Nästkommande är ett 

metodavsnitt som innehåller en beskrivning av tillvägagångssätten för hur material valts ut 

och hur analysen genomförts samt etiska reflektioner. I kapitel fyra läggs först resultatet fram 
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under olika tema som förstärks av en analysdel i anslutning till vardera huvudkälla. I avsnitt 

fem diskuteras och sammanförs resultaten och analyser, som även kopplas ihop med det 

tidigare teoretiska ramverket, under vardera frågeställning. Avslutningsvis förs en 

metoddiskussion som innehåller ett klargörande kring förförståelse, källor och tolkningar i 

relation till använd metod och analys. Det sista avsnittet består av en sammanfattning av de 

slutsatser som litteraturöversikten lyckats finna och de avslutande tankar om studien i stort 

samt en presentation av framtida forskningsidéer. 
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2. Tidigare forskning och teoribildning 

De teorier som redovisas nedan beskriver uppsatsens utgångspunkt, gällande vad yrken och 

professioner är. Vidare presenteras HR- yrkets framväxt och utveckling, studier av 

digitaliseringens påverkan, både gällande arbete i allmänhet och HR-arbetet synnerhet. 

Avslutningsvis presenteras studiens frågeställningar.  

2.1 Utveckling av yrken till profession 

Yrken förändras oundvikligen och i symbios med både samhällsutvecklande åtgärder och 

rörelser samt det världspolitiska lägets effekter på arbetskraften. Specifikt för senare 

uppkomna yrken under 1900-talet är en eftersträvan att bli benämnda som professioner 

eftersom vetenskapligt grundad forskning och utbildning har blivit allt mer utbrett i och 

med universitetets tillväxt och tillgänglighet skriver Damm och Dahte (2016). 

Den tidiga professionsforskningen betonar professionernas centrala roll i 

samhällsutvecklingen. Ingenjörer, jurister, läkare osv sågs som ”spjutspetsen” i utvecklingen 

av samhället och garantin för skydda det bestående som var värt att bevara (Carr-Saunders & 

Wilson, 1933). Teknikens effekter på organisationers utveckling formar även framväxten av 

både yrken dess eventuella professionalism (Parsons, 1951). Ett funktionalistiskt synsätt vill 

beskriva hur den ständiga teknikens framsteg bidragit till en stigande differentiering av 

kunskap som de som kan kallas professionella blir ägare av. Susskind och Susskind (2017) 

pekar på hur teknikens ökade komplexitet har fört med sig nya specialiseringsprocesser. 

Røvik (2008) argumenterar för att HR-avdelningar sedan 2000-talet segmenterats på skilda 

enheter, där en del svarar för mer strategiska och tekniska HR-frågor, en form av 

specialisering där HR-personal tar plats i ledningsgrupper när det visat sig att de kan bidra i 

strategiska frågor. Damm och Dahte (2016) menar att det ibland uppstår ett  symbiotiskt 

skeende, där yrkets konkreta kompetens och legitimitet från det omgivande samhället stärks. 

Först genom den vetenskapligt grundade utbildningen som staten imiterat och sedan  när 

kåren själv utvecklar en mer teoretisk och abstrakt kunskapsbas (jmf Abbott, 1988). 

Professionella  arbetar ofta i olika spänningsfält som gör att det utsätts för motstridiga 

förväntningar (Aili & Nilsson, 2007). Vanligt är att det egna yrkets vilja att arbeta efter den 

egna professionella standarden krockar med  organisationens krav på effektivitet och 

kortsiktig vinning (jmf Aili & Nilsson, 2015). Ett annat spänningsfält kan uppstå mellan den 

egna kårens professionaliseringssträvanden som kan krocka med  klients eller kundens behov 

och önskningar. Med New Public Management, en rörelse med liberala idéer om tillväxt 
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genom effektivitet och produktivitet som dominerat både företag och offentlig verksamhet, 

har skapat en rad nya spänningsfält mellan de professionella intressena av att göra ett bra 

jobb och den ökade tid yrkesutövare måste lägga på kvalitetssäkringssystem, dokumentation, 

på transparansskapande och att på olika sätt göra sig själva och andra mätbara (jmf Aili & 

Nilsson, 2015 & 2018). 

 

Ekholm (2004) presenterar fem kännetecken på en profession. 1) en specifik kunskapsgrund 

som kåren själv kontrollerar 2) ansvaret för utveckling av yrket 3) Förekomst av en 

nedtecknad yrkesetik 4) kontroll av vem som får utöva yrket samt 5) graden av autonomi.  

För denna studie är den första faktorn central att lyfta fram i en analys av HR-yrkets 

professionalisering i relation till utbildningens innehåll. Ekholm (2004) tillhör de forskare 

som formulerat en essentiell definition av vad som är en profession, vilket även Brante 

(2013) gör. När han hävdar att ett yrke först är en profession när de är högsta leverantör och 

förmedlare av en vetenskapsbaserad kunskap inom sitt område. Professionen kan då vinna 

legitimitet i omgivningens ögon och får rätt att fatta beslut om vad som är god kvalitet och 

eftersträvansvärd standard inom det egna fältet (ibid).  Med Brantes (2013) och Ekholms 

(2004) definitioner följer med automatik att inte alla yrken är professioner. De som uppfyller 

vissa kriterier men inte samtliga, kallar de för semiprofession. HR-yrket kan betraktas som en 

semiprofession. De har i regel en vetenskaplig utbildning och teoretisk praktik men saknar en 

erkänd gemensam och stabil förening för praktikerna. Deras kunskap och auktoritet är 

underordnade andra professioners, vilket kan understödjas i frånvaron av vad som anses vara 

den primära kunskapen i yrkesområdet, i förhållande till exempelvis jurister. Det finns inte en 

stängning runt yrket, utan människor med olika utbildningar kan anställas på olika HR-

positioner, påpekat av Damm och Dahte (2016). 

Abbott (1988) och Freidson (2001) representerar andra perspektiv. Abbott (1988) har en 

nyanserad syn och fokuserar på vilka länkar ett yrke skapar mellan sig själva och specifika 

arbetsuppgifter eller arbetsfält. Han kallar sådana länkar för jurisdiktion. De skapas och 

upprätthålls på tre arenor, den juridiska (genom lagar och regler kring yrket som till 

exempel legitimationsyrken), offentligheten som arena (där länkar som handlar om 

förtroende och legitimitet skapas) och på arbetsplatsen som arena (där länkar till vissa 

arbetsuppgifter skapas i relation till kollegor med samma utbildning eller andra utbildningar 

och där länkar skapas direkt i mötet med medborgaren eller kunden). Freidson (2001) 

diskuterar olika typer av “stängningar” som yrkesutövare och yrkesgrupper kan använda sig 

av för att minska konkurrensen från andra inom ett fält. Då kan en form av monopol skapas. 
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För Abbott (1988) är jurisdiktionen grunden för att vinna tillit, autonomi, kontroll och 

inflytande, medan Freidson (2001) fokuserar mer på kunskapsproduktion och stängningar. 

PA-utbildningarna har samtidigt reducerat några av störningarna, ökat yrkets inflytande 

samt stimulerat till viss stängning och utveckling av en specifik yrkeskunskap (Damm & 

Dahte, 2016). HR delar samtidigt flera av sina arbetsfält med andra professionella grupper 

(delad jurisdiktion) och blir styrda och kontrollerade av andra (underordnad jurisdiktion).  De 

profilerar sig idag via egna nätverk för yrkesverksamma och branschföreningar som skapar 

ett lokalt kunnande med närhet till organisationerna de befinner sig i (Damm & Dahte, 

2016; Sveriges HR-förening, 2018). Den minsta gemensamma nämnare, för hur olika 

professionsteoretiska inriktningar beskriver professioner, är yrken som baseras på 

akademisk vetenskap. Det finns idag en relativt enhetlig definition av vilka kompetenser 

HR-yrket bygger på i västvärlden.  

2.2 Framväxten av PA-utbildningarna och Human Resources 

Idéerna och uppfattningen om PA-yrkets utformning och syfte har varit skiftande (Damm & 

Dahte, 2016; Löfgren Martinsson, 2008). För den intresserade finns en kort beskrivning av 

yrkets historia i bilaga 1. Här fokuseras på utbildningssidan för att öppna för möjligheter att 

relatera de utbildningstraditioner som finns idag till utbildningarnas historia. Hur såg 

utbildningarna ut från början när de startade på 80-talet och vad styr utformningen idag?  

Den treåriga PA-utbildningens inträde på ett tiotal universitet och högskolor i början av 80-

talet var en del av ansträngningen att göra yrket till en profession med högre status i 

organisationerna förklarar Damm och Dahte (2016). En ansökan genomfördes om statlig 

inrättad professur i HRM men fick avslag med motiveringen att PA-utbildningens ämnen var 

otillräckligt utmärkande från beteende och samhällsvetenskapen (ibid.). Detta initiativ, som 

trots sitt utökade avancemang av utbildningen och dess ämnen, har än idag inte lyckats uppnå 

sin ursprungliga målsättning. Idag erbjuds PA-programmet på 19 olika Universitet och 

Högskolor i Sverige (studentum.se, 2018). Där existerar en viss åtskillnad i de svenska PA-

utbildningarnas kurser och inriktningar samtidigt som alla lyder under 

Högskoleförordningens allmänna examensordning (SFS 1993:100, bilaga 2) som slår fast de 

generiska kunskapsmålen. I övrigt formar lärosätena själva kunskapsmålen och formar 

profilen för programmen. I detta kan ligga överväganden som handlar om att attrahera och 

anpassa programmet efter efterfråga, kapacitet och regional tillgång av kompetens (Löfgren 

Martinsson, 2008). En existerande debatt om utbildningens uppgift att anpassas efter de yttre 
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kraven på kunskap på HR-personal är och har varit pågående under många år enligt Löfgren 

Martinsson (2008) vilket i sin tur kan kopplas till den splittrade framväxten och 

existensberättigandet av yrkesgruppen som även Damm och Dahte (2016) diskuterar.   

PA-utbildningens namnbyte och differentiering av innehåll, från Personaladministration till 

Personal och arbetsliv, speglas även i HRM’s senare transformation av yrket (se beskrivning 

nedan), som står i relation till samhällets förändring och synsättet på människans betydelse i 

arbetslivet (Söderlund & Bredin 2005). Sådana ”ideologiförskjutningar” har karaktäriserat 

yrket och dess föränderliga status, vilket fortfarande bidrar till deras otydliga roll (Damm och 

Dahte 2016). Forskningen om HR-yrket har så här långt visat att det är ett föränderligt yrke, 

att det finns spänningar mellan olika ämnesfält, paradigm och sätt att förstå yrkets uppdrag, 

som ibland leder till ideologiförskjutningar. 

2.3 Från ”Personalare” till Human Resource Management 

Klassiskt personalarbete, PA eller internationellt Human Resources (HR) blir  Human 

Resource Management (HRM) under 1970-talets slut (Söderlund & Brendin, 2005). I Sverige 

började konkurrens- och tekniksamhällets framväxt på allvar under 90-talet och därmed fick 

PA-yrket namnet HRM. Detta hade ursprung i den intensifierade affärsmässigheten hos 

organisationer där HRM skulle bidra till ett “skapande personalarbete” för att understryka 

PA-arbetets nya inriktning (ibid.). Yrkesföreningar gjorde då anspråk på kompetensbegreppet 

för att markera vilket strategiskt fokus PA-utbildning och arbetsuppgifter nu hade Røvik 

(2008). Detta förlopp speglar vilken påverkan både yrkets opinionsbildare och organisationer 

hade och har på förändringen av inriktningen för yrket (Damm & Dahte, 2016). Detta innebär 

ett skifte av inriktning, vilken kännetecknas som en transformation, Human Resources 

Transformation (HRT). Från en medarbetarorientering till att bli mer strategisk och ge sitt 

stöd främst åt cheferna och se till de externa kundernas behov. Kortfattat innebar denna 

förändring ett skiftande fokus där HR-funktionen anpassades efter mer ekonomisk 

rationalitet, där fanns ett tryck på personalarbetet emot en mer effektiv och offensiv hantering 

av enskilda resurser hos medarbetarna (Ulrich & Beatty, 2001). Den nya roll som skulle 

praktiseras koncentreras till områden som kompetensutveckling, rekrytering, 

arbetsmotivation och styrning. Därmed försköts det operativa och administrativa arbetet till 

linjechefer, riktade serviceenheter och senare till tekniska personalsystem (Ulrich & Beatty, 

2001).  
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Söderlund och Brendin (2005) ger ett perspektiv på HRM och beskrivit denna nya orientering 

av arbetsprocesser. De innefattar bland annat implementering av nya system, anpassa 

medarbetarnas specifika arbetssätt och stödja förändring som främjar den övergripande 

affärsstrategin. Därmed utgörs funktionens centrala förmåga av en flexibilitet och 

förändringsbenägenhet, något som beskrivs som av stor betydning för framgångsrikt framtida 

HRM (ibid.). PA-yrket hade således fått en större bredd genom att både centraliseras och 

decentraliseras vilket även resulterade i att nya aktörer och opinionsbildare etablerade sig och 

skapade branschföreningar och anpassade vidareutbildningar för att bemöta framväxten och 

anpassa yrket efter det förändrade kompetensbehovet (Damm & Dahte, 2016). 

Beskrivningen av den senaste utvecklingen ger bilden av en diversifiering av yrket och att 

nya specialister hela tiden växer fram. Det saknas dock forskning kring hur utvecklingen 

drivs på av kåren själv, av arbetsgivarna, av forskningen, av konsultbranschen eller i 

kombinationer. 

2.4 Yrkets framtid - Nya generationen av HR 

Yrkesgruppen har genomgått en transformation som inneburit en externalisering och en 

affärsinriktning och därför lyft fokus från de mer klassiska personalfrågorna (Røvik, 2008). 

Förändringen har medfört standardisering och effektivisering av hela processer, en effekt av 

utökad IT användning, med syfte att integrera och stödja kärnverksamheten beskrivet av 

Kron och Wallgren (2015). Grundtankarna bakom detta synsätt var att organisationen skulle 

bli mindre byråkratisk och mer kostnadseffektiv, genom ett utbrett fokus på strategier och 

förhöjd professionalism. En ökad medvetenhet kring vilken intern kompetens som kan 

nyttjas maximalt och vilken som kan outsourcas har därför resulterat i nya shared service 

enheter där HR har en central position (ibid.). För HR har följderna blivit att deras tidigare 

administrativa uppdrag minskat, ett utökat kontroll- och styrnings behov har istället 

inneburit att enheten integrerats med den övergripande strategin, och således fått en högre 

organisatorisk ställning, inflytande och status (Kron & Wallgren 2015; Skärvad 2014; 

Cianni & Steckler 2017; Røvik, 2008). Ur denna transformation påstår en del forskare att E-

HR uppstod som ett centralt organisationsbegrepp under 1990-talet, när en mer omfattande 

informationsspridning till chefer och anställda blev gällande, vilket möjliggjordes på 

internet av IT-avdelningen (Lengnick-Hall & Moritz, 2003). E-HRM har sitt ursprung i 

automatiseringen av administrativa HR-processer som exempelvis av lönehanteringen 

(Wirtky, Laumer, Eckhardt & Weitzel, 2016). Vidare omfattades arbetsuppgifter, som 
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genom e-HR, blev automatiserade i datastyrda system och senare transformerade HR till en 

frigjord strategisk partner menar Lengnick-Hall & Moritz (2003). E-HR representerar därför 

ett skifte då HR blev en mer tillgänglig och inflytelserik samt en effektiv och värdeskapande 

funktion (ibid.). Susskind och Susskind (2017) förklarar att dagens yrken och deras 

arbetssituationer befinner sig i ett högintensivt förändringsstadium som ett resultat av 

tekniken. De två forskarna visar att för att yrkesutövare ska lyckas följa med i den 

transformation som digitaliseringen innebär behövs en vilja och förmåga att behärska nya 

färdigheter och kompetenser. Centralt enligt deras forskning är att lära sig kommunicera 

annorlunda och mer intensivt, eftersom arbetet innebär att applicera och hantera större 

mängder data inom sitt fält, samt översätta detta i nya samarbeten mellan olika funktioner 

och digitala system. Enligt Susskind och Susskind (2017) teori om ideologiska svängningar 

blir värdefulla egenskaper att “flexibelt” kunna ställa om och “anpassa sig” själv och 

arbetssätten, efter ett mer oförutsägbart marknadsläge, där nya roller och uppgifter snabbt 

uppstår som följd av tekniska innovationer (ibid.). 

2.4.1 Digitaliseringens effekter på arbetet 

Arbetslivet har genomgått en digital omställning de sista två-tre decennierna. Globaliseringen 

av marknaden för näringslivet har skärpt konkurrensen (Berg & Gustavsson 2016; Cianni & 

Steckler, 2017). Den stigande mängd information via olika tekniska tjänster och internet gör 

också att kundernas behov och beteenden skiftar i högre tempo och kravet på att producera 

innovativa lösningar ökar. Digitala verktyg och system har varit kostsamma och idag gäller 

de att snabbt utnyttja den nya tekniken för att hävda sig. Berg och Gustavsson (2016) menar 

att digitalisering till stora delar innebär en beteendeförändring från användarna. Därför 

behövs en djupare förståelse för hur människan optimalt använder och samarbetar med digital 

teknik så att denna nya arbetsmiljö kan stödja yrkens utveckling mer framgångsrikt (ibid). 

Spridning av teknologi har lett till  transformeringar av yrken och detta kommer i närliggande 

framtid även att gälla kvalificerat arbete som kommer att utföras av artificiell intelligens. 

Tidigare har specialistenheter, såsom IT funktionen, ägt teknikfrågan, datasystem och 

programvaror, men nu krävs det att allt fler enheter engagerar sig i digitaliseringen eftersom 

anpassningen till arbetsrutiner och den kunskap som finns i slutanvändarledet blivit allt 

viktigare för att verkligen öka effektiviteten. Teknologin håller på att flyttats ut från back 

office och in till frontlinjens anställda, som ett hjälpmedel att effektivisera individuella 

arbetssätt och implementera nya rutiner (ibid.).  

 



  11 

HR-avdelningens nya arbetsuppgifter och ansvarsområden som tillkommit och förändrats 

efter digitaliseringen beskrivs av Stone et al. (2015) bland annat som; 1. Bemanning som sker 

genom webbaserad rekrytering och selektering 2, kunskapsbehov och kunskapsutveckling 

sker genom e-inlärning och webbaserade utbildningar. 3, Hälsa och arbetsmiljö är möjlig att 

mäta och kontrollera genom personal-appar, som registrerar medarbetares hälsa kopplad till 

prestation. 4, Effektivisering och rationalisering möjliggörs genom digitala intranät där 

självrapportering och tidrapporter sprids 5, förändrad styrning genom digitala mät- och 

prestationssystem och informationsnätverk (ibid.).  

2.5 Teknikutvecklingen inom HR till e-HRM  

Det växande behovet från organisationens ledning av att sätta ett pris på medarbetaren kräver 

ett enkelt verktyg för att analysera och planera var befintliga resurser finns och hur de 

används (Berg & Gustafsson, 2016). En expansion i användningen av tekniska arbetssätt 

beskriver Lengnick-Hall och Moritz (2003) som e-Human Resource Management, ett system 

som tillåter chefer och anställda egen tillgång till personalrelaterad information och tjänster 

via internet eller en organisations intranät eller webbportal (ibid.). Ur den ökade medvetenhet 

och teknologiska utveckling har marknaden vuxit för vad kallas datadriven HR och e-HRM, 

vilket resulterat i ett flertal anpassningsbara system. Workforce management; (WFM) är ett  

IT-stödsystem som idag allt oftare beskrivs anpassat för HR enligt Moschetto (2014). 

Workforce Management är ett samlingsbegrepp för alla de aktiviteter som krävs för att 

upprätthålla en produktiv arbetskraft genom att kartlägga de befintliga tillgångarna hos 

medarbetarna (hrbloggen.se, hämtad 12 april, 2018. Systemet erbjuder främst 

arbetskraftsstyrning på flera olika områden, inklusive tid- och närvarospårning, 

personalplanering, avgångsstatistik, anställningsvillkor och det växande området kring 

personalhälsa (ibid.). E-HRM och WFM representerar således en utbredd och fortfarande 

pågående förnyelse av HR-avdelningens arbetsprocesser, i form av högre 

användningsfrekvens av digitala verktyg, i en eftersträvan att bli ansedd som en naturlig 

strategisk partner och väsentlig funktion i organisationen (Wirtky et al. 2016). 
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2.6 Forskningsfrågor 

När digitala verktyg väljs ut, köps in och implementeras  blir de sällan kvalificerat utredda av 

HR-kompetensen (Cianni & Steckler, 2017). Digitaliseringen i sig lovar stort, men där finns 

många utmaningar i samspelet med arbetsplatsens parter och integreringen av IT i HR. I dag 

upplever många anställda runt om i Sverige en irritation över dysfunktionella IT-system och 

man tvingas utveckla tidskrävande ”work-a-rounds” (Berg & Gustafsson, 2016). HR-

personalen tycks ha stora möjligheter att använda sig av både e-HRM och annan teknologi för 

att göra anspråk på mer strategiska arbetsuppdrag och tillskansa sig en mer betydande 

yrkesroll, om denna omställningen lyckas, utan att de förlorar sitt huvudsyfte. Detta ställer 

krav på utbildningarna av HR-personal, på att ge studenterna kunskaper och förmågor som 

behövs, i ett alltmer digitaliserat arbetsliv. För att bidra med kunskaper om digitaliseringen 

och HR-yrket och dess konsekvenser för hur universiteten utbildar studenter ställs följande 

frågor: 

 

-Hur redogör ett urval av vetenskapliga artiklar respektive fackskrifter för digitaliseringen av 

HR-arbetet? 

 

-Hur framträder digitaliseringen av HR-arbetet, respektive digitalisering och dess 

konsekvenser som ett arbetsfält för blivande HR-personal, i publicerade kurs- och 

utbildningsdokument vid tre svenska universitet? 

 

-Hur ser möjligheterna för HR-yrkets professionalisering ut, i relation till de nya frågor, 

problem- och utvecklingsområden som digitaliseringen för med sig? 
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3. Metod 

Under detta avsnitt presenteras litteraturöversiktens metodval och forskningsdesign samt 

tillvägagångssättet.  

3.1 Forskningsdesign - en strukturerad litteraturöversikt 

För att följa syftet med studien användes litteraturöversikt som metod eftersom den möjliggör 

en sammanfattande kunskapsgrund av både forskningsläget och mer branschnära åskådningar 

av problemområdet (Friberg, 2017). Översikten grundas i ett strukturerat och medvetet val av 

olika teorier och texter inom ett avgränsat område, relevant för studiens frågeställningar. Den 

består av en sammanställning av tre olika kategorier av huvudkällor, för att kunna beskriva 

och analysera relationen mellan den vetenskapliga forskningen, fack- och branschartiklar 

samt utbildningsplaner, i termer av en digitalisering av HR-yrket, deras arbetssätt och 

kompetenskrav. Tillämpningen av olika typer av dokument och material har motivet att 

främja studiens resultat då en sammanfogande beskriven bild kan förmedla en bredare 

vetenskapligt förankrad kunskap om ämnet (Forsberg & Wengström, 2016; Bergström & 

Boréus, 2012). 

Som följd av att den valda forskningsdesignen består av ett sammanställande av tre skilda 

huvudkällor, har sidantalet för magisteruppsats, 15 hp överskridits. Denna avvikelse kan 

motiveras av strävan och nödvändigheten att rättvist redogöra för ett genomgripande och 

varierande material för att undvika framställandet av ytliga analyser och ogrundade slutsatser.  

3.2 Presentation av insamling av material 

De olika former av dokument har delats upp på tre huvudområden; Vetenskapliga artiklar, 

facklitteratur och branschartiklar och samt tre utbildningsplaner och tillhörande kurser (se 

bilaga 2.). Omfattningen bestod av text från sju utvalda vetenskapliga artiklar. Detta 

kompletterades av en granskning av ett 30-tal bransch- och konsultartiklar varifrån fyra 

valdes ut till resultatet. Till detta huvudområde tillfördes tre artiklar från en branschtidnings 

lösnummer därtill sex publikationer från fyra HR-nätforum samt en fackbok. Avslutningsvis 

har tre universitets PA-program valts ut ur ett bekvämlighetsurval, eftersom författaren varit 

student på två av dem samt varit i tidigare kontakt med den tredje, fanns således en naturlig 

anknytning och möjliggjorde en enklare navigering på respektive plattformar. Såväl 

utbildningsplaner och kursbeskrivningar på programmen har granskats.  
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3.2.1 Vetenskapliga artiklar och litteratur 

Sökningarna är gjorda via ämnesguiden för Personal och arbetslivsforskning. Det är en 

länksamlande program, som ingår i metasöktjänsten  Lubsearch. Vid osäkerheter kring 

utgivarens legitimitet och relevans användes Ulrich.web som söktjänst för att undersöka 

kvalitéten på tidskriften. Kriterierna för artiklar som skulle inkluderas i studien grundades i 

mina följande avgränsningar; Att vara tillgängliga från Lunds universitets plattform, vara 

peer reviewed, publicerade mellan 2013-2018 och vara publicerade som Academic journal 

samt finnas på engelska alt. svenska. Till en viss utsträckning har någon enskild artikel med 

ett tidigare publiceringsår inkluderats då den används som avgörande referens i en senare 

artikel som granskats i denna studie. De använda sökorden har avgränsats till att vara så 

objektivt och neutralt hållna som möjligt. Sökorden kombinerades och förfinades i fyra olika 

sammansättningar i förbindelse med att nya lämpliga sökord upptäcktes från de tidigare 

sökningarna (se bilaga 3). Urvalsstrategi och bedömning av artiklar delades upp i tre olika 

faser (se bilaga 4).  

3.2.2 Facklitteratur och Branschtidningar  

De fyra insamlade artiklarna som var producerade av yrkesverksamma, hämtades i samma 

sökprocess som de vetenskapliga artiklarna, men kom uteslutet från databasen “Business 

search complete” och var digitalt publicerade i varierande management tidskrifter. I vad som 

benämns som en av Sveriges största facktidning för personalansvariga “Personal & 

Ledarskap” granskades lösnummer från 2016-2018 eftersom de var tillgängliga av den 

prenumererande författaren. Fyra digitala HR-nätverks publikationer, HRbloggen.se, 

Chef.se/digitalhr, Edgehr.se och HRN.io har också valts ut och granskats. Detta har 

kompletterats med en fackbok, “Get digital - or die trying” av Gilan och Hammarberg (2016) 

som återkommande påträffats under läsningen av branschtidningar (chef.se & Personal & 

ledarskap). Den frekventa förekomsten av denna fackbok motiverade sin inkludering i 

materialet för att bidra till högre tillförlitlighet i studien då den kan spegla det rådande 

kunskapsläget.   

3.2.3 Utbildningsplaner och kursbeskrivningar 

Universitetens offentligt publicerade material om PA-programmet granskades på tre olika 

nivåer; Programbeskrivningar, kursplaner och litteraturlistor, vilka tillsammans benämns som 

utbildningsdokument i texten. Denna omfattning bidrog till att flera dimensioner, synsätt och 

moment kunde inkluderas i jämförelsen. 
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Programbeskrivningarna granskades med fokus på; 1, Hur rubriker formulerats 2, 

möjligheten till praktik och yrkesanknytning 3, frekvensen och förekomsten av digitala 

arbetssätt, tekniskt och transformativt förhållningssätt, till HR-frågor. De senast publicerade 

kursplanerna och tillhörande litteraturlistor, eftersöktes systematiskt för att identifiera 

relevanta formuleringar och angreppssätt, som kunde anses behandla mina utvalda sökord 

från tidigare artikelsökningar (se bilaga 3) eller angränsa till det aktuella området för studien.  

3.3 Sökstrategi och kvalitetssäkring 

Den valda litteraturen har kvalitetsgranskats och analyserats genom olika inklutionskriterier 

som väglett vilka källor som skulle inkluderas i den beskrivande översikten (Friberg, 2017). 

Genom att använda sig av mer än en typ av dokument för insamling av data, som möjliggör 

en identifiering av ett flertal likheter och skillnader mellan resultat och slutsatser, vilket 

stärker studiens forskningsresultat genom att ge en mer fullständig och djupgående komplett 

bild av fenomenet och utvecklingen som studeras (ibid.). Ett litteraturkombinerat material 

strävar efter att den data som sammanställs ska ge olika perspektiv och komplettera varandra 

och även undersöka varför resultaten och slutsatser kan variera (Bergström & Boréus, 2012). 

Med hjälp av denna kombination kan således kontrasterande dokument användas för att för 

analysen framåt och utveckla mer specifik kunskap. Nyckeln för att framgångsrikt kombinera 

olika analyser av dokument och komponenter är att belysa hur de fördelaktigt kan kopplas till 

varandra för att lyckas åstadkomma sitt syfte. Detta innebär att en tydlig redogörelse sker för 

hur och varför de olika källorna kompletterar varandra som tillvägagångssätt för att kunna 

utröna en allmän kunskapsöversikt som möjliggör ett jämförande, tillämpningsbar på en 

större population (Friberg, 2017).  

3.4 Dokumentanalys 

För att kunna analysera de valda texterna i denna studie har en dokumentanalys använts med 

avsikten att söka efter förekomsten av begrepp, specifika idéer, deras ursprung och funktion 

inom studiens bestämda områden, beskrivet av Bergström & Boréus (2012). 

Den första steget, efter insamlingen av artiklarna, var en uppdelning av vetenskapliga 

respektive fack- och branschartiklar, i separata mallar. I vardera sammanfattades de lästa 

artiklarna, ibland med hjälp av citat, utefter de mest centrala ämnen texten behandlar, 

resultaten samt slutsatser, för att möjliggöra en tydlig överblick och jämförelse inom 

respektive forskningsområde och fält. I hanteringen av texterna har olika dimensioner i form 
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av frågor konstruerats som ett analysverktyg för att lyckas skilja på och jämföra de insamlade 

texterna (Bergström & Boréus, 2012). I närmandet och organiseringen av texterna har därför 

följande frågor ställts som en checklista för att säkerställa likvärdigt angreppssätt och 

minimera subjektiva tolkningar.   

1. Vad är syftet? 

2. Vad är studieobjektet?  

3. Vad är fältet där studieobjektet studeras?  

4. I vilka avseenden beskrivs digitaliseringen allmänt och för HR-arbetet specifikt? 

5. Vilka likheter och olikheter uppvisar beskrivningarna? 

3.5 Etiska reflektioner 

Som Forsberg och Wengström (2016) formulerat ska etiska överväganden alltid göras vid 

litteraturöversikter för att säkerställa att inga former av missvisade analys, urval eller tolkning 

av texterna förekommit. En fullkomlig transparens och redogörelse ska råda kring sökstrategi 

och sökresultat i arbetet med artiklarna för att minimera eventuell partiskhet eller riktade 

slutsatser (ibid.). Därför presenteras tillvägagångssätt och sökstatistik systematiskt i en 

bilaga. Olika typer av tolkningsproblematik är alltid närvarande i varje dokumentanalys enligt 

Bergström och Boréus (2012). Detta eftersom texters innebörder och mening kommer 

avvinnas och översättas av sin betraktare för att möta studiens syfte. Med utgång i Atkinsons 

och Coffey (2004) refererad i Bryman (2012) viktiga synpunkt om dokument; att de bör ses 

som texter som formulerats med specifika syften och inte som texter som speglar en sann 

eller enkel verklighet. I min roll som författare till denna studie, med egna erfarenheter och 

föreställningar av HR-yrket och tidigare förbindelser till universiteten, finns därför en 

betydande förförståelse kring problemområdet. I hänsyn till detta konstaterande och 

beaktande har även fyra olika tolkningsstrategier tillämpats under min dokumentanalys; 1, 

min förförståelse och tidigare kunskap när jag betraktat texterna, 2, texternas kontext, 3, 

avsändaren till texten, 4, mottagaren och även jag själv som uttolkare med egna intressen 

(Bergström & Boréus, 2012). Reliabilitetsaspekten blir aktuellt i denna typ av textstudier, i 

form av det noggranna analysarbetet av texterna, med stöd av mina tolkningsstrategier. Vid 

citat från artiklar och litteratur användes även det publicerade språket utan översättningar för 

att minska risken för subjektiva tolkningar (Forsberg & Wengström, 2016).  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de olika resultaten i teman under vad vardera kunskapsfält och 

text har resulterat i och redogjort för. I angränsning till varje kunskapsfält förs en analys 

som integrerar samtliga artiklar, presenterade resonemang och resultat. 

 4.1 Vetenskapliga artiklar 

“Kunskapsglappet kräver ny kompetens”  

Lengnick-Hall och Moritz (2003) var tidiga med att klargöra att ju mer som digitaliseras 

genom olika IT-stödsystem desto mer tid frigörs som kan läggas på andra processer, vilket 

bör öka produktiviteten eftersom det manuella pappersarbetet minskar. Den övergripande 

målet för HR-funktionen blir att istället fokusera på personalstrategiskt arbete för att möta 

organisationens utvecklingsambitioner (ibid). Idag upplever verksamhetsområdet för HR 

stora förändringar och påtryckningar från en omfattande organisationsutvecklings rörelse 

skriver Stone och Deadrick (2015). Omställningar i ekonomin, globalisering, teknisk 

innovation och ökad mångfald har resulterat i nya krav på verksamheter och drivit HR i helt 

nya riktningar. Samtidigt innebär de nya förutsättningarna och spelreglerna att många nya 

möjligheter har uppkommit för både HR-avdelningen och organisationen som helhet (ibid.). 

Vidare beskriver Stone och Deadrick (2015) i sin övergripande artikel2 på ämnet att det 

främst är framfarten av Teknologi och Talent Management som kommer driva denna 

utveckling under 2000-talet. Termen teknologi förklaras här vanligtvis hänvisa till 

användningen av informationsteknik för att lagra och sprida HR-data. Denna förändring 

beskrivs som den nya stommen och vad som kommer ha inflytande på framtidens HR-arbete 

och i artikeln granskas några av de primära krafter som anses vara avgörande i denna 

transformation av HR-processer och främja nya HR-strategier (ibid.).De framhåller även att 

HR bör återgå till att vara en stark förespråkare i hanteringen av människan i arbetet med 

respekt och omtanke. Men att detta samtidigt kommer bli svårare, då funktionen alltmer 

flyttas bort från en operativ personalhantering. Därför poängteras att nya förmågor behöver 

utvecklas för att samtidigt kunna bistå hela organisationen med traditionell HR-kompetens 

även i en data-driven organisation (ibid.). 

 

 

                                                 
2 Artikeln är publicerad i en specialutgåva av Human Resource Mangement Review med med en övergripande 

inriktning på “Utmaningar och möjligheter för framtidens HRM” (Stone & Deadrick, 2015). 
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“Kärnuppdraget på prov” 

Parry och Strohmeier (2014) menar att det finns en stor variation och mångfald bland 

angreppssätten och intentionerna bakom HR-forskning i vad de kallar en “digital tidsålder”. 

Men att det existerar ett kunskapsglapp eftersom en allmän och objektiv debatt saknas om 

digitaliseringens förändringar på HR som yrkesgrupp. Deras granskning av  härom 

resulterade i tre fokusområden verkar definiera utformningen av framtidens HR-arbete; 

"digitalt anställda", "digitalt arbete" och "digital personalhantering”. Digitalt anställda 

innefattar den nya generationen av anställda, på väg ut i arbetslivet med andra attityder, 

kvalifikationer och förväntningar än tidigare arbetstagare. Den stora anledningen till 

generationernas skiljaktigheter är en effekt av digitaliseringens expansion som format den 

nya arbetskraftens sätt att kommunicera, lära och lösa problem. Detta sätter HR-avdelningens 

kärnuppdrag på prov eftersom det uppenbart blir dem som ska reagera på sådana förändringar 

och anpassa sina bemanningsstrategier (ibid.) Arbetet slutar inte heller här, utan denna aspekt 

påverkar även arbetet med den rådande kulturen på organisationen, som Parry och Strohmeier 

(2014) förklarar ofta bemöts med alltför simpla och generaliserade lösningar. Därmed är 

dagens arbetsplatser mer heterogena och klimatet mer komplext, samt betydligt mer 

förändringsbenägna vilket ställer ytterligare krav på HR-personalen och beskrivs här som den 

primära påföljden av teknologi. Faktorn “digitalt arbete” förklaras genom hur digital teknik 

har möjliggjort nya former av organisering av arbete och spridning av information, som 

sträcker sig från virtuella arbetsplatser, till virtuella grupper eller samhällen och till och med 

virtuella organisationer. Att hantera den typen av medarbetare skiljer därför från att hantera 

tidigare generationers anställda från flera perspektiv. Såsom vilken typ av ledarskap, 

resultatåterkoppling eller utbildning, därigenom förändras och utmanas "klassiska" HR-

processer, som rekryteringar eller kompetensutveckling. Deras sista spaning "digital 

personalhantering” avser den mer effektiva planeringen och genomförandet men i synnerhet 

tillämpningen av digital teknik för att stödja och nätverka HR-arbetet, ett fenomen som även 

kallas elektronisk HRM (e-HRM). Resultatet av denna implementering innebär att vad som 

ansätts som betydelsefull HR-kompetens kommer bestå av införlivandet av teknisk 

tillämpningsförmåga, vilket gör att de nya kvalifikationer och förmågor anses mer värdefulla, 

än det som tidigare utgjort yrkets grundkunskaper (ibid.). 

 

“Framtida position”  

Bissola och Imperatori (2014) belyser även denna tidsålders dominans av den digitala 

teknologin, samt deras intresse för hur avgörande denna utveckling är för arbetstagaren, men 
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främst fokuserat på konsekvenserna för HR-personalen och deras framtida position. Närmare 

har de genomfört en undersökning av vad förändringar av organisationsstrukturer, efter att 

teknologiska innovationer i form av HRM-system implementerats, innebär för relationen 

mellan anställda och HR-avdelningen. De fastställer en skild form av e-HRM som 

“relationell” i den bemärkelsen att detta system kan anses designat att förenkla både 

serviceverksamheten och kommunikationen mellan HR, till de nu mer bemyndigade 

anställda. Det vill säga, deras hypotes förutser att relationen förstärks och rekonstrueras 

genom den mer transparenta personalpolitik, vilken möjliggörs på strategiska e-HRM-system. 

Denna hantering, som i sin tur ökar uppfattningen av rättvisa och därigenom ökar förtroendet 

för HR-avdelningen, om än i ett nytt virtuellt sammanhang. Studien omfattar en 

enkätundersökning gjord på över 500 generation Y-anställda och resultatet bekräftar vikten 

av tekniska lösningar även i HRM-rutiner och tyder på att tekniken i allmänhet har en positiv 

och relativt odefinierad effekt. Samtidigt belyser studien HR-avdelningens nya funktion, på 

en arbetsmarknad som alltmer präglas av korta anställningar och ytliga förbindelser snarare 

än långsiktiga relationer i långvariga anställningar, vilket får inflytande på relationen även ur 

en kulturell bemärkelse (ibid.). 

 

“Teknikens begränsningar och potential” 

Trots omfattande användning och investeringar i teknik på de nya digitala HR-systemen, 

förklarar  Stone et al. (2015) att det finns ett antal potentiella begränsningar i samband med 

systemen, såsom 1, envägskommunikationssystem som är  2, opersonliga och passiva, vilka 

3, ofta skapar ett avstånd mellan individer och organisationer. I detta avseende menar också 

Parry och Strohmeier (2009) att en grundläggande kommande utmaning för yrkesgruppen blir 

att kunna identifiera, utveckla och utnyttja den positiva potentialen i digitaliseringen. För att 

HR-funktionen ska kunna inta rollen som förebild i den digitala transformationen, utan att 

förlora sina kärnvärderingar som skapandet av hållbar arbetskultur, eftersom deras 

arbetsområde breddas (ibid.).  

 

“IT-potential i HR” 

Stone et al. (2015) konstaterar att kommande framsteg inom teknik kommer att avgöra 

framtiden för HR men även erbjuda vägledning för framtida yrkesspecifik forskning och 

tillämpning i det praktiska HR-arbetet. En internationell studie från Harvard business review 

(2015) visade på att HR-chefer skattar sig själva ha en lägre digital insikt än organisationens 

övriga chefer. Undersökningen framhåller att många verksamheter lägger mer fokus på IT än 



  20 

vad som är långsiktigt försvarbart. Organisationen blir sårbar om det endast är en 

expertfunktion som driver den digitala transformationen och att starkt digitalt ledarskap krävs 

för att övergripande strategier ska få ett digitaliserings perspektiv. En anledning till att HR 

har svårt för att skapa det helheltstänk som behövs för att driva den digitaliseringen internt är 

att det finns en bild av och inställning till funktionen som en passiv supportenhet utan en egen 

agenda (ibid.). Vidare visar studien att det finns en digital kunskapslucka i förhållande till det 

traditionella HR-arbetet. HR behöver däremot inte ha kunskapen om hur tekniken fungerar 

rent praktiskt. Däremot ska de sprida kunskapen om varför detta är viktigt, och hur en 

verksamhet kan använda det mest fördelaktigt, i linje med övergripande strategi och vision 

(ibid.). I en artikelöversikt av Wirtky et al. (2016) har de senaste 20 års vetenskapliga 

publikationer på ämnet e-HRM-forskning granskats. 76 peer-reviewed artiklar och tidskrifter 

har valts ut av forskarna för att öka förståelsen i IT-potentialen i HRM. Studien identifierar 

luckor och ge vägledning för framtida e-HRM-forskning. De understryker styrkan av den 

befintliga stora mängd som exempelvis behandlar e-HRM, Gamification och AI-rekrytering.  

Samtidigt diskuteras att forskningen sällan kopplar detta till en praktisk HRM-omvandling, 

eftersom resultaten sällan riktar sig kritiskt till det transformativa HR-perspektivet (ibid.).  

 

4.1.2 Analys av vetenskapliga artiklar 

Artiklarna lyfter en variation av aspekter av främst HRM, i den digitala eran som forskarna 

vill belysa och undersöka för att skapa en underbyggd kunskap kring vilka faktorer som 

påverkar användningen och vad som kan tänkas bli utfallet. Den digitala transformationen har 

för HR har uppenbart varit ett omskrivet ämne under ett 20-tal år med en tydlig ökning under 

de sista årens tekniska framsteg inom kommunikation och informationsspridning (Wirtky et 

al. 2016). Lengnick-Hall och Moritz (2003) förklarade att grundbulten i HR’s 

existensberättigande sedan länge varit förmågan att kunna översätta mänskliga aktiviteter till 

personalekonomiska siffror. Nu säger den senare forskningen istället (Stone et al. 2015) att 

den mest betydande förmågan snarare handlar om kunna manövrera och översätta andra 

värden från tekniska informationssystem och appar som kan mäta mer än ekonomisk 

produktivitet. Denna aspekt omfattar även den interna omorganisationen av HR-funktionen 

som inriktad på att uppnå effektivitet och sedermera omvandling av funktionen till strategisk 

affärspartner (Bissola & Imperatori, 2014). För att HR ska kunna behålla sin position och 

avancera i organisationen behöver HR-anställda utveckla teknisk kunskap och ett nytt språk 

för att kunna nyttja potentialen i digitaliseringen (Stone & Deadrick, 2015). Att driva och 

förankra digitaliseringsarbetet är alla chefers ansvar, även inom HR, samtidigt som denna 
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avdelning visar på lägst digital insikt enligt Harvard business review (2015). HR-personalen 

beskrivs nämligen stå fast i de mjuka komponenterna när det istället skulle kunna ta en 

ledande roll i arbetet med att kommunicera vinsterna och implementera strategier för den 

oundvikliga digitala transformationen (ibid). Vidare beskrivs att vad som tidigare varit 

uteslutna IT-processer behöver moderniseras och spridas till fler nivåer i verksamheten för att 

förhindra att ett viktig humanistiskt perspektiv uteblir. Vidare konkluderas att HR främst ska 

ha förståelse för syftet samt värdet av digitaliseringen och mindre fokus på hur det kommer 

ske i praktiken. Här ska istället ett närmre samarbete ingås mellan IT och HR för att mer 

effektivt integrera varandras kompetens. Om HR-avdelningar har kunskapen och förmågan 

att anpassa de digitala verktygen efter sin organisatoriska kontext och behov blir det möjligt 

att både hantera de traditionella personalfrågorna samt integrera dem med analyser av 

statistik från HR-system (Parry & Strohmeier, 2009). Kunskapsskiftet och omvandlingen 

beskrivs av exempelvis Wirtky et al. (2016) som inte erkänt eller adresserat än av de 

yrkesverksamma, vilket är anledningen till att deras forskning avslöjar betydande oanvänd 

värdepotential av IT och i HRM. Vilket rimligtvis står linje med en frånvaro av digital 

literacy.   

Teknologin möjliggör en ökad närhet till anställda, särskilt unga medarbetare som har en 

annan vana att kommunicera och interagera digitalt skriver Bissola och Imperatori (2014). 

Denna kommande generation ser det som en naturlig kanal för informationsinsamling och en 

god möjlighet till uppmärksamhet och investering i arbetsförhållandet. Denna mer 

relationella aspekt på ett digitalt system som HR behöver ta hänsyn till är unikt för deras 

yrkesutövande och sätter deras versatila förmågor på sin spets (ibid.). Således beskrivs en 

utveckling av teknisk kunskap och manövrering en ny typ av nyckelkompetens för att i 

framtiden kunna leda och hantera personalfrågor. Utbredningen av e-HRM, innebär ett ökat 

digitalt arbete samt vad digital rekrytering innebär, som innefattar nya sätt att bedöma och 

använda tekniska analysverktyg. Följaktligen visar de nya efterfrågade HR-kvalifikationerna 

också ett tydligt skifte till tillförande av tekniska implementerings- och applikationsförmågor. 

Dessutom vilket förändrat bemötande en mer digital arbetsstyrka är i behov av, som kommer 

erfordra andra relationella ingripanden för att attrahera morgondagens arbetstagare. Genom 

de större investeringar i e-HRM system menar även Lengnick-Hall och Moritz (2003) att HR-

avdelningar kan bli den erkända och stabila organisationsrepresentanten för 

arbetsförhållandet, därmed en mycket mer sofistikerad och modern aktör än tidigare. Först 

genom digital organisering, är det möjligt för HR att hålla sig i kontinuerlig kontakt med 

anställda, genom att vara digitalt kommunikativa och synliga, vilket anställda därmed 
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uppfattar som en ökad närhet och ger funktionen ökad dignitet (Strohmeier, 2009; Stone et al. 

2015). Summan av detta förlopp ger HR en ny auktoritet där beslut och åtgärder får förhöjd 

legitimering. Detta kommer ske trots en outsourcing av de grundläggande administrativa 

delarna och HR-fältets status kan därmed komma att höjas (ibid.). 

 

Eftersom kunskapen kring data-driven HR lyfts som bristfällig bland yrkesverksamma 

betyder att många befintliga system därför aldrig når sin fulla potential. Det poängteras därför 

att om e-HRM tekniken blir tillräckligt teoretiserad, innan implementering i verksamheten, 

kan den även bli ännu mer framgångsrikt tillämpad. En ytterligare realitet, presenterad i 

Harvard business review (2015) är att HR-chefer har bristfälliga tekniska kunskaper, vilka 

går att spåra till en inställningsfråga, med bristande flexibilitet. Detta krav på tekniskt 

kunskapsunderlag kommer rimligtvis att öka efterfrågan på en ny digital kompetens hos 

yrkesgruppen som denna forskningsinriktning försöker summera. 

Återkommande nyckelord i artiklarna var; e-HRM, HRIS, IT Value, HRM Transformation, 

Human resource management. Markörer utgjordes främst av e-recruiting, e-selection, e-

learning, e-compensation, relational HRM practices samt techonology innovativeness.  

4.2 Facktidskrifter, böcker och branschnätverk 

“Mitt i en digital revolution” 

På HRbloggen.se (2018) utgör digitalisering ett stort intresse och är ett huvudfokus i ett 

omfattande antal artiklar. Under en egen kategori, “Digital HR” konstateras att organisationer 

befinner sig mitt i en digital revolution, där människor och maskiner kan åstadkomma helt 

andra saker än någonsin tidigare (hrbloggen.se, 2018). I en artikel på HRbloggen.se menar 

Ahnlund (2018, april) att HR spelar en viktig roll för organisationens digitalisering – men 

släpar ironiskt nog efter i sin egen. Hon skriver att ambitionerna finns hos yrkesgruppen men 

kompetensen saknas ofta för att digitalisera viktiga processer. Vidare förklaras att HR 

behöver ta mer plats och har en viktig roll som förändringsagent när många HR-avdelningar 

delvis har datoriseras men saknar ett eget och riktigt HR-system (Ahnlund, 2018, april). 

Digitaliseringen erbjuder verksamheten nya möjligheter genom automatiserade processer och 

verktyg som gör att HR kan arbeta mer kvalitativt. Eftersom detta frigör tid för 

organisationsutveckling, närvaro närmare människan, vilket skapar bättre arbetsplatser och 

senare större förtroende för HR-avdelningen (ibid.). 
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“Tekniken ställer nya krav på kompetensen” 

 I nätupplagan av Chef.se finns ett HR-inriktat nyhetsbrev, “Digital HR” med digitalisering 

och datadriven-HR som mittpunkt i samtliga artiklar. Aktuella ämnen lyfts av 

yrkesverksamma, ofta en HR-konsult eller företagsledare, som uppmanar HR-personal att 

ställa om deras olika manuella processer och öka deras tekniska kompetens. I en artikel i 

Digital HR av Anderberg (2018, april) upprepas hur “HR måste förstå tekniken och hur den 

påverkar affären, annars får rekryterande HR-personal det svårt att bedöma kompetensen hos 

de kandidater de möter”. Detta sammanfattas som den avgörande utmaningen för  HR-

personalen, genom att själva ansvara för sin egna utveckling av yrket och att säkra 

funktionens framtid, till följd av tillförandet av denna nya tekniska kompetens (ibid.).  

Under tema “e-lärande” i tidskriften Personal & Ledarskap skriver Dickson (2017a, augusti)  

att “tekniken är a och o”. Artikeln behandlar hur HR nu kan och bör samordna e-utbildningar 

och virtuella kurser på digitala plattformar, eftersom tekniken nu kan erbjuda många fler 

möjligheter till att skapa ett kontinuerligt lärande i organisationen. I texten förklaras, genom 

en intervju med en HR-chef, att minskandet av resor och tidskrävande kursdagar gjort 

verksamheten mer effektiv, produktiv och flexibel. Facktidskriftens Chef. (2018) digitala 

yrkesplattform “Digital HR” utlovar sina läsare avgörande information kring själva 

transformationen, vilket beskrivs ge yrkesgruppen en ökad kontroll över hur digitaliseringen 

påverkar HR-arbetet. “För HR innebär digitaliseringen att det tillkommer nya verktyg, 

processer och möjligheter att arbeta med, den ställer också nya krav på kompetensen i 

företagen, Det är HR:s roll att se till att företaget är redo för denna utveckling” (Chef.se, 

2018). HRbloggen.se  (2018) förklarar att HR behöver prata mer siffror, implementera ett 

modernt affärsspråk för att bevisa sitt existensberättigande. Vilket främst möjliggörs genom 

ökad kunskap om vilka mått av personalens aktiviteter som kan stötta och kopplas till 

verksamhetens målsättning. I de publicerade artiklarna om digitaliseringen av HR beskrivs att 

data i form av siffror, som behandlar personalens aktiviteter, är idag är möjliga att analysera 

genom rapporter som inhämtas från interna så kallade workforce management-system. Det 

förklaras att information kring anställda ska vara lättillgänglig för HR, genom de digitala 

mätsystem som signalerar vid avvikelser, så får funktionen kontrollen över prestationer och 

senare kan de istället leda ett utvecklingsarbete (ibid.) Ahnlund (2017, juni) skriver i sin 

artikel på HRbloggen.se att svenska företag ligger efter i digitaliseringen med hänvisning till 

en nyligen publicerad nordisk rapport. Eftersom digitaliseringen främst styrs av vilka 

människor som finns i organisationen sägs HR vara en nyckelfunktion, att kunna strategiskt 
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rekrytera, motivera och kompetensutveckla anställda, med ett digitalt angreppssätt. För att 

lyckas med detta avgörande uppdrag, efterlyser publicisten att HR behöver förstärka sina 

egna tekniska kompetenser, genom att själva förstå digitaliseringens konsekvenser och 

möjligheter (ibid). Moschetto (2014) visar att även om digitaliseringen av en organisationers 

workforce management varit igång i årtionden, har den nu blivit mer avancerad och placerats 

på HR-avdelningen, som både äger utvecklingen och användningen av systemen. Ett 20-tal 

olika internationella systemleverantörer introduceras och rekommenderas idag av 

branschnätverket HRbloggen.se (2018).  

 

“HR kan spela en nyckelroll och bör leda transformationen” 

HR-experten Tjernström (2017, aug) framhåller i Personal & Ledarskap ny statistik på ämnet, 

från undersökningsplattformen Netigates (2016) årliga medarbetarrapport. De har registrerat 

att 95 procent av företagen tycker att en digital arbetsplats är viktig att införa, men att 

samtidigt är det 44 procent som har en eller har en plan att den ska införas. Detta avslöjar hur 

oadresserad den digitala omställningen verkar vara i de svenska organisationerna vilket 

öppnar för ett kommande betydande förändringsarbete där HR kan spela en nyckelroll (ibid).   

Cau (2016, december) skriver i Personal & Ledarskap om att tech utmanar byråkratin vilket 

gör att det aldrig varit mer spännande att arbeta inom HR som nu. Efter ett besök på den 

årliga konferensen “HR Tech World” i Paris presenterar han de största spaningarna för 

yrkesgruppen med utgångspunkt i teknikutvecklingens påverkan på HR och deras 

arbetsverktyg. Human Resources Network (HRN) är en nätverksbaserad organisation med 

start 2011, som årligen anordnar världens största konferens om teknikutvecklingen inom HR, 

så kallad “HR Tech World” (www.hrn.io, 2018). De erbjuder sina medlemmar “världens 

största HR-nätverk” och med sina HR-event samlar intresseorganisationen HR-personal, 

konsulter och företagsledare från över 120 länder för att sprida kunskapen som kommer leda 

och fortsätta transformera framtidens arbetsplatser med ett digitaliserings fokus (ibid.)    

“HR Tech World” förklarar att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att förstärka HR:s 

position genom att de tar styrning i förändringen och hjälper organisationer hantera 

omställningen genom HR-tech. För att lyckas ska därför HR-personal hålla sig uppdaterade, 

omfamna utvecklingen för att åstadkomma högt engagemang, hastighet och tillämpa en 

omställningsförmåga. Övriga tech-trender som lyftes fram under konferensen var; 1, 

moderniseringen av organisationsstrukturer som fördelaktigt ska transformeras till nya 

microföretag 2, ett fokus på att mäta och framhålla medarbetares hälsa och välmående för att 

kunna attrahera nästa generations arbetstagare 3, att genom artificiell intelligens, bland annat 
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botteknik, kan HR automatisera hela rekryteringsprocessen och eliminera rutin baserade 

uppgifter och skapa mer rättvisa genom tekniska bedömningsstrategier (ibid.). Skribenten 

poängterar att den låga uppslutningen av svenska yrkesverksamma, av de över 4000 

deltagarna, är oroväckande och oförklarlig. Sammanfattningsvis beskrivs att möjligheterna, 

för HR-avdelningar att utveckla sig själva med hjälp av teknik, aldrig varit så stora som just 

nu. Om HR däremot skulle misslyckas att leda denna omställningen så riskerar även deras 

uppgifter att automatiseras och genomföras av robotar i framtiden, avslutar Cau (2016, 

december). Tommie Cau är för övrigt moderator för endags konferensen “HR goes digital” 

som konsultbolaget EdgeHR arrangerar i maj 2018 i Stockholm. Detta företagsevent tar 

avstamp från digitaliseringen av HR och erbjuder föreläsningar, trendspaning och tips om ny 

teknik och presenterar framtidens utmaningar för HR-arbetet (www.hrgoesdigital.edgehr.se, 

2018). Detta tydliggörs ytterligare i det förklarade syftet till konferensen, att deltagarna 

kommer tilldelas en teknisk verktygslåda och best practise, som kommer främja ett eget 

genomförande av digital transformation, anpassad efter den enskilda organisationens behov.  

 EdgeHR är en del av WiseGroup, en expertorganisation som samlar specialistkompetens 

inom ett flertal verksamhetsområden, vars huvudfokus är på att förmedla olika typer av HR-

tjänster (EdgeHR, 2018). Detta konsultbolag erbjuder sina kunder genom detta event, en 

inblick i hur den senaste HR-tekniken fungerar och hur den är tillämpningsbar i olika 

verksamheter. 

 

“HR:s nya verktyg och position” 

I Personal & Ledarskap, under rubriken “lägg krut på digitaliseringen” (Dickson, 2017b, 

januari) klargörs de aktuella HR-trenderna för 2017, enligt företrädare för konsultbolaget 

Conslutatum som genomfört undersökningar på yrkesverksamma inom HR. I artikeln 

konstateras att HR-avdelningar måste lägga mer resurser på sin digitalisering genom att 

använda sig av “BigData” vilket bör driva HR-strategiska beslut. Vidare påpekas att HR 

måste förenkla rutiner och ta bort manuell hantering som fortfarande är ett dominerande 

arbetssätt i många organisationer som kommer frigöra tid för en transformering. I detta 

avseende är relationen till IT ett kritiskt hinder enligt (Dickson, 2017b, januari) som påpekar 

att enheterna istället bör utöka sitt samarbete. Detta kan förklaras i vad Conslutatum beskriver 

karaktäriserar HR, att de gärna lägger till sig nya uppgifter och inte vill ge bort eller ta bort 

någon process utan hålla sig till sina egna sakfrågor. Det här förklaras vara ett resultat av att 

HR-avdelningar historiskt ensamt har fått kämpa för att få och behålla sin position i 

organisationen. En negativt utfall framhävs även av Conslutatum, att om HR exempelvis 
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skulle digitalisera hela sin rekryteringsprocess, riskerar de att tappa en av sina få 

specialistkunskaper och funktionen mister då sin organisatoriska ställning och yrkets 

betydelse. En här presenterad lösning är att HR ska vara mästare på sin egna digitalisering, 

genom att mer isolerat hantera och mäta sin data (ibid.).   

Moschetto, (2014) är av samma uppfattning kring transformationens syfte och betydelse men 

har fokuserat på hur detta kan påverka HR:s position och ställning. Han förklarar att genom 

det förändrade arbetssätt som digitaliseringen för med sig, kan HR istället bidra med mer 

riktade insatser och mätbara strategier. Sambanden som då synliggörs, till verksamhetens 

ökade produktivitet och personal maximering, kommer understryka en utökad plats för HR i 

ledningsgruppen (ibid.)  

El-Khoury (2017) förklarar sitt synsätt och som HR-chef på Hackett Group, delar hon 

rapporter och slutsatser kring den digitala transformationen av HR-arbetet. Att HR förmår att 

leverera hög kvalité i sina analyser, av både marknad och personal, har aldrig varit så viktigt. 

Yrkesgruppen måste vara förberedda att bemöta den så kallade tredje industriella 

revolutionen som kommer få stora konsekvenser för arbetsmarknadens parter enligt El-

Khoury (2017). De här intressen och spänningar, är vad HR förväntas kunna mediera, samt 

att de har ansvaret för att företagen har vad som behövs för att ha konkurrenskraftiga fördelar 

på en globaliserad marknad. Vidare lyfter även Larkin (2017) i sin krönika att HR bör bli mer 

data-driven och molnbaserad för att kunna nyttja sin fulla potential. Informationen som finns 

i data som görs tillgängligt i digitala HR-system ger organisationer stora konkurrensfördelar. 

HR ska kunna översätta denna data och argumentera för utvecklingsarbeten och senare 

koppla till övrig affärsstrategi. Här blir införandet av HR-analytiker den mest betydelsefulla 

rollen som många HR-funktioner saknar idag menar Larkin (2017).  Det görs stora interna 

investeringar i HR-teknologi och därför förväntas utvecklingen av HR-avdelningar gå snabbt. 

Vilket påstås i sin tur leda till att HR-avdelningen kommer anses mer uppdaterad och aktiv, 

som en strategiskt viktig partner (ibid).  

Även Cianni och Steckler (2017) poängterar att digitala HR-system omvandlar hela HR-

funktionens värdegrund och roll i organisationen. Av den orsaken att hanteringen av 

operativa support och bemannings uppgifter allt mer automatiseras och HR får en mer 

strategisk och analytisk identitet. Detta sker lämpligast genom implementeringen av e-HRM, 

den digitala teknik som avlastar HR-avdelningar och frigör tid för att arbeta både mer 

proaktivt med personalfrågor men samtidigt även fokusera på mer strategiska mål för 

organisationen i stort. Här agerar e-HRM som en samlad databas med det underlag som HR 

kan grunda sina strategiska beslut på. Därmed måste HR klara av att analysera data, 
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lokalisera trender och mönster i siffror, för att kunna argumentera för sina intressen och 

åtgärder menar Cianni och Steckler (2017).  

  

“Bli digitalt synliga”  

I boken “Get digital - or die trying” av Gilan och Hammarberg (2016) beskrivs betydelsen av 

att den som leder människor i en organisation, genom den nödvändiga digitaliseringen, har en 

inblick i vad denna omställningen innebär utifrån fyra lika viktiga delar. De mest relevanta, 

för denna studie, är de den del vad de kallar den “inre digitaliseringen” och “kulturen”. 

Författarna skriver vidare att alla kan bli digitala ledare vilket också är grundtanken med 

boken. Däremot behöver inte att den som leder verksamheten vara experten men främst ska 

de ha förmågan att styra transformationen. För att möjliggöra detta behöver individerna 

generellt öka sin digitala närvaro och erhålla en styrningsfunktionen. Ett exempel som ges är 

att HR, som sedan tidigare besitter kanalerna för att leda den “inre digitaliseringen”, ska 

därför vara de som är först efter ledningen med att vara digitalt synliga och kunniga, som 

förebilder för att skapa en förändringsbenägenhet och ett engagemang. Vidare skriver Gilan 

och Hammarberg (2016) att transformationen går både lättare och snabbare, om 

verksamheten och kulturen pratar samma språk, där HR-avdelningen fungerar som den 

centrala kommunikationskanalen. Slutligen understryker författarna att man måste sluta se 

digitaliseringen som ett IT-projekt utan att den sker mycket närmare människan och således 

blir detta en kärnfråga för HR (ibid.).  

4.2.1 Analys av facktidskrifter, böcker och branschnätverk 

Texterna från branschnätverk och facktidskrifter argumenterar för att det är HR som ska äga 

den interna digitala transformationen i organisationerna. Texterna pekar samtidigt ut att det 

finns en kunskapsbrist bland de yrkesverksamma. Parallellt så finns det bakom texterna 

konsulter och liknande aktörer som vill ”sälja” lösningar på just detta problemet. (jmf El-

Khoury, 2017; Gilan och Hammarberg, 2016; Cau, 2016; Tjernström, 2017, aug).  

Flertalet inlägg på bland annat HRbloggen.se och chef.se/digitalhr använder en bekymrad 

retorik när de skriver om denna brist. De hävdar att en ökad digitalisering kan innebära att 

traditionella arbetsuppgifter försvinner och att det skulle kunna kompenseras genom att HR 

gör anspråk på att bli experter på det digitala området (Dicksson, 2017). Gilan och 

Hammarberg (2016) och Cau (2016, december) argumentationslinje går ut på att om man inte 

är förberedd på modernisering av sin funktion och kan försvara sin position, med hjälp av 

teknisk kunskap, så kommer man att förlora sin relativt sett centrala position.  
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Cianni och Steckler (2017) fokuserar på möjligheterna istället för hoten mot yrket. De menar 

att med den digitala transformationen har HR redan fått en mer strategisk och analytisk 

identitet. De tänker sig att detta ska ske med hjälp av tekniska mätinstrument som HR-

anställda kontrollerar och analyserar data från. HR analyserna kan nu bli mer sofistikerade 

och erbjuda ledningen ett mer strategiskt och betydande material, resonerar de. 

Digitaliseringen av vissa områden, exempelvis rekrytering, kommer enligt författarna att 

skapa utrymme för HR att jobba mer med andra eller nya områden. 

I texterna finns en kritik mot de digitala HR-systemen. Systemen har brister, ibland beroende 

på att de standardiserade systemen inte anpassats till lokala omständigheter. I sådana fall kan 

digitaliseringen av HR-funktionerna få kritik och direkt eller indirekt även drabba HR-

anställda som inte kan använda data för att göra analyser eller manövrera systemen. Larkin 

(2017) understryker att HR-analytiker kan bli den mest betydelsefulla rollen i framtidens 

organisationer. Detta under förutsättning att de hanterar den digitala transformeringen på 

konstruktiva sätt. Ord som ”nyckelroll”, ”äga” och ”styra” används i beskrivningarna om hur 

yrkesverksamma kan uppnå en ny position i tider av teknisk modernisering (Dicksson, 2017, 

augusti; Ahnlund, 2018, april; Moschetto, 2014). Det praktiska HR-arbetet innehåller en stor 

andel kultur- och ledarskapsfrågor och digitaliseringen kommer att få betydelse för vad som 

händer även inom detta område. Både Anderberg (2018, april); Lengnick-Hall och Moritz 

(2003) menar att detta kan ske genom att rekryteringsprocesser och värdegrundsarbete även 

genomsyras av digital kommunikation och på virtuella program, delvis för att öka 

attraktionen som arbetsgivare för nya generationers arbetssökande, samt för att samla in 

värdefull HR-data till framtida riktade insatser.  

4.3 PA-programmens utbildningsdokument 

I detta avsnitt ingår analys av samtliga offentligt publicerade programbeskrivningar, kurser 

och litteraturlistor från Lunds universitet, Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad. 

Texterna analyserades efter 1, Hur rubriker formulerats 2, möjligheten till praktik och 

yrkesanknytning 3, frekvensen och förekomsten av digitala arbetssätt, tekniskt och 

transformativt förhållningssätt till HR-frågor. Ytterligare eftersöktes förekomsten av 

begreppen; digitalisering, teknik, statistik, transformation eller datorisering, alternativt e-

HRM, IT-system, personalsystem i dokumenten, för att undersöka närvaron av ämnet i 

beskrivningen av utbildningen. Eftersom resultatet var att det knappt förekom alls,  

granskades texterna för att se hur utbildningarna avser att hantera utvecklingsfrågor och 



  29 

förändringsarbete, då detta kan representera och stödja ett perspektiv på digital 

transformering av HR. 

4.3.1 Lunds universitet “Kandidatprogrammet Personal och 

arbetslivsfrågor” 

Programmet förklaras syfta till att studenten ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och 

samband inom personalområdet med utgångspunkt i beteendevetenskaplig, arbetsrättsliga och 

personalekonomiska grunder (Lunds universitet, 2018a). Ett grundläggande mål är att 

studenten “självständigt kritiskt och strategiskt” ska kunna styra och kartlägga problem och 

utveckling inom personal och arbetslivsområdet. Vad programmet även utlovar är att 

studenten ska utveckla förmågan att “hantera och driva förändring inom PA-området” men 

även kopplat till den “allmänna och föränderliga arbetsmarknaden”. Under avsnittet; 

“Arbetsmarknaden för personalvetare” ges en beskrivning av typiska och breda 

arbetsuppgifter, titlar och möjliga arbetsgivare inom PA-området. Samtidigt blir läsaren 

medveten om den historiska omvandlingen från traditionellt personaladministrativt arbete till 

att idag utgöra en mer strategisk partner med ett omfattande och personalutvecklande 

uppdrag. Vad som kan urskiljas som lokala mål, som kompletterar Högskoleförordningen 

(SFS 1993:100) fastställande av utbildning;, är att “studenten ska visa kännedom om en 

personalvetares identitet och funktion inom yrkesområdet” samt att “självständigt analysera 

arbetslivsrelaterade fenomen ”. En förbindelse och närhet till yrkesverksamma och HR-

branschen är begränsat förekommande i kursplanen och påträffas först under sista delen av år 

3 då möjligheten ges för studenten att gå ut i 10 veckors praktik. Relevanta artiklar för denna 

studiens syfte påträffades i de pedagogiska kurserna, där HRD och HRT var ett frekvent 

förekommande tema. Human Resource Development omfattar kompetensutveckling, 

utbildningsplanering, ledarskap och förändringsprocesser, där frågor om utveckling av 

mänskliga resurser i arbetslivet är centrala (Söderlund & Bredin, 2005).  

4.3.2 Linköpings Universitet “Kandidatprogram i Human Resources” 

Utgångspunkten för utbildningen vilar på ett inledande konstaterande att personalen är 

organisationens viktigaste resurs (Linköpings universitet, 2018a). Kursernas sägs sträva efter 

att spegla det rådande arbetslivet för “HR” och sammankoppla det med beteendevetenskaplig 

forskning från Human Resource Development (HRD) och Human Resource Management 

(HRM). Kontakten med arbetslivet genomsyrar de samtliga tre åren genom olika 

projektarbeten utförda ute i verksamheter, genom fem veckors praktik år två samt ett 
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erbjudande att under år tre att få kontakt med en yrkesverksam mentor. I 

programbeskrivningen beskrivs hur programmets studentföreningar anordnar konferenser på 

campus där chefer och yrkesverksamma bjuds in för att nätverka och ge studenterna 

möjlighet att skaffa sig en relation till yrkesidentiteten. I en redogörelse för vad en HR-

utbildad medarbetare arbetar med förklaras att personalarbete består av en närhet till 

individen, arbetsgruppen och organisationen. Men även frågor kring arbetslivet i stort; 

“attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla personal, men även skapa goda förutsättningar 

för ett hälsosamt arbetsliv.” Ur avsnittet “Mål” från programbeskrivningen, som författats i 

enlighet med Högskoleförordningen (1993:100), beskrivs att “kunskap och förståelse” 

innebär att studenten väntas kunna “orientera sig om aktuella forskningsfrågor”. I förbindelse 

med deras lokala mål förklaras hur programmets använda arbetsformer anpassats, i 

förberedande syfte, för hur studenten senare ska kunna sörja för sin egna 

kompetensutveckling i det framtida arbetslivet (ibid.). 

4.3.3 Högskolan Kristianstad ” Personal- och Arbetslivsprogrammet”  

Programmet syftar till att ge studenterna en “förmåga att utifrån ett beteende- och 

samhällsvetenskapligt synsätt förstå olika perspektiv på personal- och arbetslivsfrågor” 

(Högskolan Kristianstad, 2018a). Examensmålen presenteras att primärt innehålla kunskap  

om utvecklingen av både människor och organisationer med syftet för att skapa goda 

förutsättningar i arbetslivet. Under rubriken “Studier nära arbetslivet” förklaras programmets 

satsning på aktiviteter kopplade till arbetslivet, genom att olika kontakter förmedlas och 

gästföreläsare från branschen närvarar, som ett bidrag till undervisningen under olika kurser. 

I de lokala målen formuleras som att efter examen förväntas studenten erhålla en “förmåga att 

utifrån ett beteende- och samhällsvetenskapligt synsätt förstå olika perspektiv på personal- 

och arbetslivsfrågor” samt att “Programmet ska också genom att utveckla studenternas 

kritiska förmåga och självständiga hållning ge studenterna ett vetenskapligt förhållningssätt 

och en professionell förmåga i ett framtida yrkesliv” (Högskolan Kristianstad, 2018b).  

Det tredje årets kurser skiljer sig från år ett och två eftersom fokus skiftar till att studera hur 

personalfunktionen förhåller sig till olika förändringsprocesser på individuell- och 

organisationsnivå. I kursen ”förändrings, utvecklings- och utvärderingsarbete 15 hp”, 

förväntas studenten redogöra för vilka konsekvenser förändringar kan förväntas ha på 

medarbetare. Inriktningen på fenomen som förändring och utveckling studeras främst från ett 

medarbetar- och ledarskapsperspektiv. Med hänvisning till den litteratur som tillhör kursen 

och lärandemålen är avsikten samtidigt att förstå yrkesrollen som personalvetare och 
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påverkan på rollskapande i en förändringsprocess. Denna litteratur omfattar teman som HRT 

och organisationsförändringar, ledarskap och utvärdering. Under utbildningens tredje år ges 

även möjligheten till åtta veckors verksamhetsförlagd utbildning, en form av praktik, där 

studenten förväntas självständigt uppvisa förmågan att knyta sina teoretiskt förankrade 

kunskaper med praktiska HR-lösningar ute i en verksamhet. Tillhörande litteratur på denna 

kurs är samtidigt begränsad till ämnen såsom rekrytering, coachning och intervjutekniker.  

4.3.4 Analys av utbildningsdokument 

De granskade PA-utbildningarnas programbeskrivningar saknar examensmål kopplade till 

digitaliseringen och inte heller under några av utbildningsplanernas övriga rubriker finns det 

några sådana kopplingar. Sammanfattningsvis redogör samtliga utbildningar uteslutande ett 

beteendevetenskapligt, arbetsrättsligt och personalekonomisk perspektiv på personal och 

arbetslivsområdet. Det går förvisso att utröna ett utvecklingsfokus på PA-programmen i from 

av inriktningar på element som HR-transformation, lärandemål med fokus på reflektion och 

utvärdering av HR-funktionens roll i organisationer. Detta kan representera en tendens av 

anpassning eller omställning efter vad HR-vetenskaplig forskning framställt som en viktig 

och naturlig del av yrkesrollen men frånvaron av teknisk anpassning är en realitet. 

Studenterna uppmuntras samtidigt att arbeta aktivt med ett självständigt kunskapssökande 

och reflekterande förhållningssätt till forskningsbaserade HR-lösningar, även efter avslutad 

utbildning, vilket kan syfta till att understryka HR-arbetets förändringsbenägenhet. 

Utbildningsplanerna är dock skrivna på en abstrakt nivå och det är möjligt att frågor om 

digitaliseringen behandlas även om det inte lyfts i utbildningsplanerna, därför måste också 

kursplaner och litteratur studeras.  

I de publicerade kursplanerna kan utrönas en inriktning på förändringsprocesser, men främst 

fokus på organisationsförändringar, som analyseras mot bakgrund av relationer mellan 

grupper i organisationer och i omvärlden. I kursen förändrings, utvecklings- och 

utvärderingsarbete är ett av lärandemålen, under rubriken förhållningssätt, beskrivs att 

studenten ska kunna värdera och motivera personalarbetets roll i ett förändrings- och 

utvecklingsarbete. Studenten beskrivs även erhålla förmågan att kartlägga problem och 

utveckling inom personal och arbetslivsområdet, vilket idag i hög grad sker med hjälp av data 

från digitala HR-system och kräver en viss teknisk färdighet och förståelse. Från lärosätenas 

litteraturlistor återkommer två litteraturkällor som kan förknippas till en utveckling av HR 

som yrke; “HR-transformation på svenska” av Boglind, Hällstén, och Thilander, (2013) samt  

“Personalvetenskap –som förhållningssätt” av Ulfsdotter Eriksson, (2013). Litteraturen har 
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däremot några år nacken, vilket innebär att den digitala utvecklingen som sker idag, inte 

berörs. Återkommande i kunskapsmålen från olika kurser med inriktning på organisation och 

organisationsförändringar är att kunna utföra en informationssökning. I diverse metodkurser 

omfattas även arbete med statistiska analyser på statistikprogrammet SPSS, samt kunna tolka 

resultaten på en egen insamlad data. Detta är det närmsta som kan kopplas till att studenten 

förväntas kunna hantera data och uppvisa en teknisk förmåga.  

4.4 Analys av HR-yrkets framtid  

HR-avdelningar uppvisar tendenser på att inte vilja släppa föråldrade uppgifter och 

arbetssätt, för att inte förlora områden de kämpat för att äga, vilket i sin tur fördröjer en 

allmängiltig och planerad transformation till en mer tekniskt avancerad strategiskt partner i 

organisationer (Ahnlund, 2018, april; Parry & Strohmeier, 2009). Yrkesgruppen har inte 

lyckats uppnå en stängning kring sina kärnuppdrag eftersom det inte är deras teoretiska 

principer som ligger till grund för deras professionalism och ställning (Damm & Dahte, 

2016). Avgörande verkar istället vara deras individuella förmåga att anpassa sig efter 

samhället och omgivningens föränderliga syn på människans funktion i arbetslivet i 

kombination med deras praktiska färdigheter kring mätbarhet som ska kunna kopplas till 

organisationens effektivitet. Denna tekniska mätbarhet dominerar alltmer HR-arbetet och 

kommer förändra och ersätta mycket av de traditionella HR-frågorna (Cianni & Steckler, 

2017). Detta är vad dagens HR-personal kan förväntas göra anspråk på, ambitionen att 

forma sin egen yrkesroll utifrån ett lokalt uppdrag som går ut på att visa hur digitala HR-

aktiviteter kan leda till effektivitet, försvara deras insatser och framtida position (Stone & 

Deadrick, 2015;  Larkin, 2017). Samtidigt kan det utläsas av nyare professionsforskning att 

en ny samstämmig yrkesförening växer sig starkare, för att kunna sprida erfarenheter och 

sakkunskap (Dicksson, 2017, augusti; Ahnlund, 2018, april; Moschetto, 2014). 

Yrkesgruppen profilerar sig därför genom självständiga nätverk av yrkesverksamma, 

alternativt större och aktiva branschföreningar, vilka skapar en lokal professionalism med en 

närhet främst till organisationen istället för till universiteten.  
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5. Diskussion  

Först ges sammanfattande svar på forskningsfrågorna och i anslutning till varje svar förs en 

djupgående diskussion kring hur resultatet kan kopplas till tidigare teori. Metoddiskussionen 

utgörs av reflektioner och kritik till metodval och genomförande. Avslutningsvis ges förslag 

på framtida forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

-Hur redogör ett urval av vetenskapliga artiklar respektive fackskrifter för digitaliseringen av 

HR-arbetet? 

5.1.1 Vetenskapliga artiklar 

De vetenskapliga artiklarna ger en deskriptiv bild av förändringarna. Digitaliseringen av HR-

arbetet beskrivs som något som förändrar yrkets position och syfte. Digitaliseringen 

framträder ibland som en omställning som kan stärka HR:s position. När så skett tycks det ha 

handlat om att HR leder förändringsarbetet, inför och hanterar nya mättekniker för att ge 

ledningen kostnadseffektiviserande förslag. Forskarna pekar ut tecken på att relationellt 

arbete minskar och hanteras digitalt, istället för ansikte mot ansikte. Rimligen kan man anta 

att denna omställning ställer krav på god digital literacy, annars riskerar e-HRM flytta HR 

längre bort från medarbetarna och ett personalvårdande perspektiv försvåras. Vidare pekar 

forskarna på att detta ställer än större krav på kvalificerad HR-personal. Texterna drar inga 

slutsatser kring hur olika typer av strategier eller vilka konsekvenser detta får för enskilda 

yrkesutövare. Till exempel rörande HR-anställdas styrande av transformationen, annat än att 

de ökar sitt inflytande genom att bli mer tekniskt medvetna. Utifrån Abbotts 

jurisdiktionsbegrepp menar jag att HR fått delad jurisdiktion med IT-avdelningarna i vissa 

avseenden och med jurister i andra avseenden. Med tanke på de problem som rapporteras från 

arbetsplatser i relation till digitaliseringen borde området vara under HR-personalens 

jurisdiktion, i vart fall när det gäller digital arbetsmiljö samt de personaladministrativa 

systemen. Kvalitetssystem och ekonomisystem bör de rimligen också ha ett visst inflytande 

över, sett ur exempelvis ett socialt och organisatoriskt arbetsmiljöperspektiv.  

5.1.2 Facktexter och branchartiklar 

Texterna beskriver hur specifika yrkestitlar tillkommit för att markera yrkets nya innehåll och 

nya ansvarsfält. Detta har skett oberoende av universitetens anpassning av utbildningarna till 

de nya kraven, antagligen eftersom det svarar mot organisationernas behov. HR har 



  34 

fortfarande en underordnad jurisdiktion i relation till ledning och VD, men en del skribenter 

pekar på IT-kunskaper kopplade exempelvis till organisationskunskaper och statistiska 

kunskaper skulle kunna bana vägen för ett större inflytande in i ledningsrummen. Att vara 

“up to date” i relation till vad som händer och vad som är på gång avseende digitaliseringen 

framställs som grunden för dagens diskretionära arbete. Till detta vill jag påpeka att det 

samtidigt är just trendskapande IT-företag som försörjer HR-nätverken, genom annonsköp på 

deras webb-sajter och i deras tidningar. Digitalt “expertisskap” framstår som centralt, men det 

är inte alltid klart i vilka avseenden och med vilka syften och hur expertisskap ska utformas 

så att det gynnar det professionella uppdraget. Främst verkar texterna utgå ifrån att det är ett 

individuellt projekt att vara ”up to date” i digitala frågor. Det riktas i linje med de 

vetenskapliga texterna inte några krav på universitetens utbildningar. 

5.1.3 Diskussion 

Både de vetenskapliga och de fackliga texterna pekar ut digitaliseringen som en 

genomgripande förändring som ändrar både arbetsinnehåll och arbetssätt för HR-anställda. 

De poängterar att HR-yrket befinner sig i en högst föränderligt fas men lyfter samtidigt att 

flexibilitet och omställningsförmåga är en grundförutsättning för att funktionen ska kunna 

fylla sitt syfte. Den vetenskapliga litteraturen och artiklarna beskriver en annalkande 

omställning av HR medans de branschnära artiklarna förklarar den som pågående och som en 

kritisk händelse. Oavsett skillnaderna i denna uppfattning så är det rimligt att utgå ifrån att en 

genomgripande förändring föreligger och att utbildningen av HR-personal rimligen måste 

anpassas till förändringen. Hur kan man då resonera kring vad en sådan anpassning ska bestå 

av utifrån lärosätenas uppdrag att utbilda studenterna till självständiga kritiska professionella 

som kan analysera problem och föreslå lösningar? 

Den vetenskapliga forskningen har tydliggjort en ny idéströmning på HR-fältet, en 

omorganisering av själva funktionen och omdefiniering av innehållet av arbetet, som är en 

följd av en ökad digitalisering av både de administrativa och de sociala HR-processerna. 

Denna utveckling förklaras ha utvidgat funktionens position som en strategisk partner och 

förflyttat åtgärderna till att vara ledningens styrinstrument. Vad som presenteras specifikt 

kring data-driven HR, domineras av ovetenskapliga undersökningar, populistiska 

branschartiklar och vittnesmål från HR-personal. Den vetenskapliga forskningen har 

fokuserat på att övergripande beskriva och sammanfatta ramarna för e-HRM och 

problematisera digitaliseringen av HR-arbetet. Både den vetenskapliga forskningen och 

facklitteratur beskriver att den tidigare använda kunskapsgrunden för HR-arbetet inte längre 
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är aktuellt. Det historiska syftet med främja ett samförstånd mellan parterna har börjat suddas 

ut. De mjuka mänskliga värden sköts alltmer genom programmerad AI, appar och styrning av 

anställda genom ”gamification”. Nätverken pekar på att denna teknik är något som HR kan 

bli experter på, medan forskningen betonar vikten av de fortfarande ska representera ett 

hållbart och humanistiskt perspektiv. De mer mjuka respektive kritiska HR-värden måste bli 

integrerade i de tekniska HR-systemen och HR-personalen skulle kunna ta ansvar för den 

delen. Funktionen behöver av den orsaken kunna retoriskt argumentera inför ledningen, kring 

vilka konsekvenserna blir vid digital implementering av olika mät och styrsystem, på de 

mellanmänskliga resurserna. Med stöd av en lyhördhet från universitetens sida kring 

förändringarna som pågår kan kompetensutveckling erbjudas redan yrkesaktiva och 

programmen utformas så att de ger baskunskaper kring IT och digitaliseringsprocesser i 

arbetslivet, men också öppna för specialiseringar mot just detta område. Det skulle kunna 

skapa en framtida överordnad jurisdiktion kring såväl digital arbetsmiljö som e-HRM. 

5.2 PA-utbildningen 

-Hur framträder digitaliseringen av HR-arbetet, respektive digitalisering och dess 

konsekvenser som ett arbetsfält för blivande HR-personal, i publicerade kurs- och 

utbildningsdokument vid tre svenska universitet? 

 

De analyserade PA-utbildningsdokumenten utgår från ett brett medarbetarorienterat 

perspektiv med fokus på att skapa ett relationellt samförstånd i personalfrågor. Kurs- och 

utbildningsplanerna saknar innehåll som HR-forskning pekar ut som centrala arbetsuppgifter. 

Rubriker eller ämnen som behandlar förekomsten av digitala arbetssätt, tekniskt och 

transformativt förhållningssätt, till HR-frågor ingår inte i de publicerade dokumenten. 

Begrepp som digitalisering, teknik, statistik, transformation eller datorisering, alternativt e-

HRM, IT-system, Personalsystem eller digitalarbetsmiljö lyser med sin frånvaro. 

Examensmål eller kunskapsmål kopplade till digitala kompetenser saknas i samtliga 

utbildningstexter. 

5.2.1 Diskussion 

Universiteten tycks tidigare strävat efter att följa samhällsutveckling och arbetsmarknadens 

behov, exempelvis genom att innehålla ett flervetenskapligt perspektiv på arbetslivet. 

Universiteten införde ett personalekonomiskt perspektiv och frågor om hur man mäter 

produktivitet i PA-programmen. Under en period då forskning och debatt utvecklade teorier 

om humankapital och värdeskapande-HR. Men varför har universiteten inte plockat upp 
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digitaliseringen som kunskapsinnehåll och varför tillämpas inte de flervetenskapliga 

perspektiven på vad tekniken gör med arbetet? 

Nu 30 år senare har sådant som eHRM, appar för medarbetare, facebook at work och 

liknande funnits i årtionden och en ny digitaliseringsvåg är igång, med artificiell intelligens, 

robotics och så kallade ”smarta lösningar” som kommer att ställa mycket av HR-arbetet på 

ända. En robot kommer inte att ansöka om semester. Maskinerna sammanställer sina egna 

statistikrapporter och föreslår själv åtgärder för att öka effektiviteten. Kan det vara så att 

universiteten saknar kompetens och resurser för att hänga med? För att ha något att jämföra 

med gjordes sökningar vid de tre lärosätena på digitalisering som examensmål i olika 

program och det visade sig att sådana förekommer. Det finns exempelvis kunskapsmål 

kopplade till digitalisering i alla lärarprogram vid Högskolan Kristianstad med formuleringar 

som: ”visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska 

verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna” 

(Högskolan Kristianstad, 2018c). Även på landskapsvetarprogrammet har man en hel kurs i 

digitala program och system. I utbildningsplanen kan man läsa ”Då tränas också studentens 

färdigheter att samla in, behandla, analysera och presentera digital geografisk information 

(GIS)” (Högskolan Kristianstad, 2018d). Motsvarande exempel finns också vid Linköpings 

universitet, kandidatprogrammet för samhällsplanering, där kursen ”Dataanalys och verktyg 

inom samhällsplanering” ges. I denna kursbeskrivning kan man läsa; “Statistiska metoder 

kommer introduceras på föreläsningar och övningar kommer genomföras i datorbaserad 

mjukvara” (Linköpings universitet, 2016b). Även på Lunds Universitet finns en aktuell 

satsning på socionomprogrammet för att integrera aktuell forskning om socialt arbete och 

digitalisering i undervisningen. Studenterna kommer även att få träna på praktiska moment 

såsom att ge rådgivning på nätet. Syftet till införandet av den nya kursen VT-18 beskrivs av 

Scaramuzzino (2017) ”Det handlar om att ge studenterna verktyg för att kunna arbeta i en 

värld som blir allt mer digitaliserad” (Lunds universitet, 2018b). Kunskaper och resurser 

finns således. Med forskningsläget och branschanalyserna i ryggen blir man förvånad över att 

utbildningsplanerna saknar examensmål kopplade till digitaliseringen och med hänsyn till 

högskoleförordningen att det saknas mål som tar upp digital literacy och kritisk kompetens i 

relation till digitaliseringen av arbetslivet. 

Varför det saknas kurser med åtminstone kunskapsmål kopplade till ett elementärt kunnande 

om IT-system, programvaror, robotics, artificiell intelligens etcetera är en viktig fråga att 

utreda. Likaså varför frågor om digital arbetsmiljö inte behandlas eller kunskaper om 

kravspecifikation inför upphandling av IT-system, kunskaper om IT-support och utbildningar 
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kopplade till IT. Det finns inte heller något som tyder på att det är i någon form av protest 

som området inte tas upp eller att det finns en medveten strävan att profilera sig som en 

utbildning fri från kopplingar till det digitaliserade arbetslivet. 

Abbot (1988)  pekar på den mer eller mindre intensiva kunskapsutvecklingen inom yrken 

som tvingar fram specialiseringar  ofta samtidigt som hierarkiseringsprocesser uppstår. För 

HR-personal verkar detta inte längre ske med hjälp av universiteten, utan det sker på 

individnivå ute i arbetslivet. Som enskild HR-anställd kan du själv utverka jurisdiktion inom 

de nya fält som digitaliseringens skapat. Men det är inte detsamma som att en hel yrkeskår 

professionaliseras i relation till den nya tekniken. Den förlorade kopplingen mellan 

universiteten och yrket riskerar sätta kåren som sådan utan autonomi byggd på egna 

jurisdiktioner, även om en och annan enskild kan utveckla till och med en omfattande 

autonomi och stort inflytande. 

 

En ökad specialisering av HR och en ökad stängning kring arbetsområden, är likt vad 

utbildningen tidigt närmat sig kring arbetsrätt, kompetensutveckling och rekrytering.  

Lärosätena kan fortsätta möta upp utvecklingen genom att modernisera och utöka 

undervisningen med sociologiska, pedagogiska och psykologiska perspektiv på 

digitaliseringen, genom kurser inom systemvetenskap med inriktning på HRIS och e-HRM 

samt programmering.  

 

5.3  Diskussion: HR-yrkets framtid 

-Hur ser möjligheterna för HR-yrkets professionalisering ut, i relation till de nya frågor, 

problem- och utvecklingsområden som digitaliseringen för med sig? 

 

Idag är arbetslivet digitaliserat och oavsett om man jobbar som butiksbiträde, professor, 

vårdbiträde i hemtjänsten eller som läkare rapporterar man in i olika digitala 

personalhanteringssystem. Det är inte första gången HR-yrket står inför en förnyelse som 

eventuellt kan resultera i en professionellt ökad status. Tidigare professionsåtgärder som 

avfärdats av andra högre professioner har försvagat deras position. Som en semiprofession 

har HR tidigare agerat mer passivt, i frånvaron av egna specialistkunskaper som hindrat en 

stängning kring yrket. Detta kan spegla yrkets historiska arv. Som kvinnodominerat finns 

benägenheten att begränsa ett professionserkännande, då de är underordnade genom 

stängning och exkluderande strategier verkställda av manliga professioner, förslagsvis IT.  
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Data-driven HR tenderar att utgöra en specialiseringsmöjlighet, som de yrkesverksamma 

lokalt strävar efter att utforma och kontrollera, enligt de analyserade branschartiklarna. 

Privata utbildningar och kompetenshöjande konferenser dominerar kring data-driven HR men 

de akademiska rösterna verkar eka med sin frånvaro. De verkliga konsekvenserna av detta på 

HR-yrkets jurisdiktion, är för tidigt att förutspå, men emot vad denna studie resulterat i blir 

det tydligt att förstå att om kunskapsglappet kring digitaliseringen och splittring inom yrket 

ökar, kommer HR troligtvis bli omsprungna eller ersatta av andra yrkesgrupper eller rentav 

tekniken själv. Av den orsaken att de då förlorar ett betydelsefullt arbetsområde, som de 

egentligen hade kunnat använda för att få monopol och kontroll, genom ett 

professionsstrategiskt agerande. HR tenderar samtidigt vara aktsamma för att släppa sina 

administrativa operativa uppgifter till digitaliseringen eftersom de då släpper sin tidigare 

delade-jurisdiktion och sedermera identitet. Trots att detta skulle kunna innebära att HR 

skulle kunna utvecklas och avancera, till en mer strategisk och autonom funktion, i de system 

som Abbott (1988) och Ekholm (2004) beskriver. Det är möjligt att det pågår en de- 

professionalisering av vissa HR-specialiteter och en professionalisering inom andra. Det ser 

onekligen ut att vara de yrkesverksamma själva som håller sig uppdaterade kring 

digitaliseringen av HR-arbetet efter behovet att inte halka efter i utvecklingen. De 

kravprofiler som arbetsgivare ställer vid rekryteringsannonser kan fungera som en form av 

stängning kring en viss jurisdiktion. Om exempelvis verksamheter kräver en viss 

specialistkompetens som uteslutande PA-utbildad personal har. Det är därför denna 

efterfrågan som utbildningarna bör förbereda för när det gäller digitalisering och anpassad 

kunskapsgrund.  

Att yrkesverksamma verkar agera allt mer självständigt idag synliggörs i de befintliga 

nätforum som redovisats i denna studie. Detta kan vara en reaktion på en avsaknad av tydlig 

officiell yrkesidentitet, där de yrkesverksamma istället utgår utifrån en anpassning till det 

lokala samspelet och behoven i den miljön de befinner sig i. Påföljderna kan leda till att 

personliga värderingar och individuella anspråk fullgör som professionalism och en 

självständig drivkraft blir således istället styrande. Ett möjligt utfall och risk blir inte bara att 

yrkets ursprungliga ideologi urholkas, men också att dess kärnvärden rationaliseras bort av 

digitaliseringskonsulters affärsintressen, som syftar till att tillfredsställa organisationers 

effektivitetssträvan. Branschartiklarna debatterar en omognad bland HR gällande deras IT-

kompetens. Detta påstås vara ett resultat av deras ärvda passivitet, i rollen som en 

medarbetarorienterad stödfunktion, där deras kompetens främst efterfrågas av personalen. 
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Intentionerna bakom denna beskrivning verkar syfta till ambitionen att bli en proaktiv aktör 

med plats i organisationens ledning.  

 

När nu HR-strateger och HR-analytiker uppkommit och tar mer plats i verksamheter ligger 

där en naturlig förväntan på en viss teknisk kunskap som majoriteten av yrkesgruppen saknar. 

Här har universiteten en än viktigare roll för hur yrket utvecklas och anpassas efter både 

samhälls- och arbetslivsförändringar. Enligt högskoleförordningen ska PA-utbildningen vila 

på vetenskaplig grund. Vad däremot denna studie har presenterat, tycks de undersökta 

lärosäten inte nå denna målsättning. Om universiteten däremot skulle lyckas utveckla ett eget 

digitalt kunskapsfält inom PA-programmen, kan den officiella yrkesgruppen senare 

kontrollera en specifik kunskapsdel, som leder till en utökad stängning kring yrkesgruppen 

och vem som får tillträde till HR-tjänsterna. Det skulle innebära att de tar avstamp från en 

nuvarande otydlighet till en mer välgrundad anpassning. Riktningen är inställd på ett 

särskiljande och en tydlighet som fortfarande inrymmer hur organisatorisk effektivitet 

verkställs men med det mänskliga värdet som drivkraft. Men detta kommer ta tid, och 

digitaliseringen är redan ett faktum.  

5.4 Metoddiskussion 

Svårigheterna med att kombinera de tre olika materialen från huvudområdena kan uppfattas 

som problematiskt, eftersom de framställts och publicerats på helt skilda grunder och med 

olika syften. Det var samtidigt min avsikt att fånga olika bilder av vad HR-anställda 

genomgår för typ av transformationer kopplade till digitaliseringen och vilka kompetenser de 

behöver. Genom att presentera och analysera texterna separat, öppnade jag både för att kunna 

lägga ihop dem och ställa dem mot varandra. Att inkludera ett omfattande antal och urval av 

artiklar och texter kan samtidigt bidra med att ett mer objektivt resultat kunde sammanställas 

då ett flertal perspektiv och angreppssätt har beaktats och analyserats. Samtidigt har antalet 

artiklar fått begränsas i relation till kursens längd. För att tillföra de yrkesverksammas 

perspektiv valde jag ytterligare att komplettera den insamlade litteraturen med en 

fackhandbok, inte med en direkt koppling till HR men högst relevant av den orsaken att 

författarna utgått ifrån en personalhanterande funktion, när de beskrivit den nutida 

digitaliseringen av organisationer. En svaghet kan vara användandet av specifika sökord, 

vilket gör urvalet delvis selektivt risken finns att man missar artiklar, som är relevanta trots 

att de inte har just de sökorden (jmf Forsberg & Wengström, 2016). Dock bedömer jag risken 
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som liten att begrepp som digitalisering inte används i en artikel som handlar om det. 

Avgränsningen till den specifika databasen, som förvisso är bred, men inte täcker allt. Jag 

hade kunnat använda mig även av Google scholar. Då det behandlade forskningsområdet 

rimligtvis är förhållandevis nytt, är det utvalda artiklarna i majoritet publicerade mellan 2015-

2018 vilket även var en medveten avgränsning, för att säkerställa att denna studie grundades 

från en pågående utveckling och samtida trender.  

 

En diskutabel omständighet för insamling och analys av de publicerade 

utbildningsdokumenten är att dessa inte kan sägas reflektera det faktiska innehållet i enskilda 

kurser. Därmed ska det understrykas att på de utvalda PA-programmen, kan det eventuellt 

förkomma föreläsningar eller moment, med anknytning till det föreliggande ämnet. Det ska 

därför inte uteslutas att detta trots allt kan existera, även om det inte specifikt formulerats i 

exempelvis kursplaner, vilka utgjorde de empiriska materialet för denna studie. Att läsa och 

analysera texterna på lärosätens hemsidor var ett utmanande moment då deras beskrivningar 

även som fungerar som en form av marknadsföring. Såldes var det viktigt att fokusera på 

innehållet och inte på hur det presenteras. En del kursplaner var under uppdatering under 

våren och var därför inte än publicerade. Även litteraturlistor var stundtals svårare att 

lokalisera och vid något tillfällen blev det nödvändigt att kontakta den programansvariga på 

mail, för att kunna ta del av uppdaterat material. Detta blev gällande på enstaka kurser på 

Linköpings universitet.  

Att studiens artiklar uteslutande var peer reviewed säkerställer inte en tillräcklig vetenskaplig 

grund, eftersom slutsatser delvis kan byggas på subjektiva uttalanden och erfarenheter av 

högt uppsatta representanter för yrkesgruppen. Detta har jag ett kritiskt förhållningssätt till 

eftersom denna aspekt påverkar författarnas intentioner och strategier som föreslås kan därför 

inte anses som allmängiltiga. Därav gjordes distinktionen mellan vetenskapliga- och 

branschartiklar där åtskillnaden grundades på var artiklarna blivit publicerade och hur de 

blivit finansierade. Majoriteten av publikationerna på HRbloggen.se är också inlägg som är 

sponsrade av olika yrkesverksamma HR-chefer, HR-konsulter eller företagsrepresentanter 

som säljer olika tjänster förknippade med digitalisering och implementering av affärssystem. 

På så sätt har detta näringslivsperspektiv ett underliggande intresse att framhålla sin egna 

organisation eller egna utformade HR-verktyg och därav riskera förekomsten av 

publikationsbias (Forsberg & Wengström, 2016). Därav var det fördelaktigt att bevara en 

uppdelning på respektive litteraturkälla i resultatet för att lyckas urskilja eventuella skilda 

strömningar.  



  41 

6. Slutsatser och forskningsförslag  

I början av detta arbete fanns en personlig tankegång som PA-student kring 

personalvetarens strävan efter en professions erkännande. Att vi möjligtvis hade blivit 

omsprungna av andra yrkesgrupper som varit internt eniga, mer självständiga och tydliga i 

vilka frågor de äger. Mina egna erfarenheter och upplevelser av PA-utbildningen och HR-

arbete i privata verksamheter har givit mig en komplex bild av vad och vem som faktiskt 

styr yrkesgruppen, dess ställning och mångfacetterade uppdrag som är format av historiska 

förutsättningar och föreställningar samt en utvidgad kunskapsbas. Arbetet med denna studie 

har ger förhoppningsvis även läsaren en aktuell bild av vad dagens HR-arbete innebär och 

hur framtidens HR-arbete kan utvecklas. Men även hur den svenska PA-utbildningen 

parerar många olika ideologier och perspektiv, men samtidigt saknar kunskapsinnehåll om 

digitaliseringen och dess konsekvenser, relevanta för HR-yrket. Användning av digital 

teknik och dess funktioner i arbetet ligger följaktligen utanför HR-personalens 

yrkeskunskap. Lärosätena behöver säkra att de utbildar för anställningsbarhet och samtidigt 

rusta nästa generation med humanistiska värden och etisk medvetenhet eftersom de här 

delarna, med all sannolikhet, kan hotas av digitaliseringens konsekvenser. Lärosätena 

behöver därmed analysera vilka typer av kritiska handlingsförmågor som krävs i det 

digitaliserade arbetslivet och hur man utbildar för dem.  

Dagens nyexaminerade HR-personal riskerar mot denna bakgrund inte vara tillräckligt 

rustade för att bemöta digitaliseringens påverkan på deras kommande arbetsprocesser och 

ledningens krav. Ytterligare forskning behövs för att undersöka varför HR-utbildningarna 

inte lyckas med det som andra lyckas med. Den svenska arbetslivsforskningen har länge 

uppmärksammat konsekvenserna av digitaliseringen, ofta digitalisering i kombination med 

ökad styrning, kontroll och krav på dokumentation. Här har studier av HR-forskning samt 

branschens egna kunskapsproduktion visat att även de uppmärksammar digitaliseringens 

betydelse för HR-yrket. Sammantaget gör det påståendet att digitaliseringen av HR utgör en 

betydande förändring av yrket och dess villkor. 

 

Ett tillika växande område som uppmärksammats i arbetet med denna litteraturöversikt är 

förekomsten av artiklar och debatter som behandlar en ökad användning av AI, Robotics och 

VR-teknik i organisationer. Detta är en naturlig utveckling av digitaliseringen och verkar utan 

tvivel också bli en framtida fråga och arbete för HR. Även uppmärksammat är arbetsgivarnas 

nya färdighetskrav, som vid rekryteringar efterfrågar tekniska kunskaper. Därmed hade det 

https://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6ljaktligen
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varit av stort värde att kvalitativt undersöka och kartlägga vad ett tillskott av högteknologiska 

system kan förväntas få för innebörd gällande anställningsbarhet, men även HR-arbetets 

påverkan kring arbetsmiljö, kultur och säkerhet på svenska arbetsplatser. 

 

Om man tänker sig att universiteten ska utbilda en ny generation HR eller förse dem med 

kompetensutveckling behöver de ansvariga uppmärksamma denna transformation och 

förstärka utbildningen med ett perspektiv på digitaliseringen. När organisationer ska 

arrangera intern kompetensutveckling eller upphandla interna HR-system, kommer denna 

tekniska kunskapsbas således riskera att frånvara, vilket försvagar yrkesgruppen på flera 

dimensioner. Universiteten och organisationerna, är de två centrala förmännen i 

utvecklingen av HR-arbetet, men representerar samtidigt skilda intressen. Utifrån vad denna 

litteraturöversikt resulterat i verkar det onekligen vara den sistnämnda som är först ut i 

startfältet, som ser vilka vinstfördelar som finns i transformationen och kommer kunna styra 

de yrkesverksammas nya digitala roll. Mot denna bakgrund är en kommande utmaning för 

både HR-personal och utbildningar att identifiera, utveckla och utnyttja de digitala positiva 

potentialerna från teknologiska framsteg, samtidigt som man undviker eller åtminstone 

minskar de medföljande nackdelarna. 
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personal- och arbetslivsfrågor, 180 hp. Diarienummer: U2014/801. Hämtad 2018-04-11 från 

https://www.soc.lu.se/sites/soc.lu.se/files/utbildningsplan-pa-kandidat-2014-11-14.pdf  

 

Lunds universitet (2018b) Nya utbildningsmoment om socialt arbete och digitalisering.  

Lund : Socialhögskolan. Hämtad 2018-05-15, från https://www.soch.lu.se/article/nya-

utbildningsmoment-om-socialt-arbete-och-digitalisering 
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Bilaga 1.     HR-yrkets historia 

 

Att arbeta med så kallade personalfrågor har sin härstamning från industriernas 

förbättringsarbete, i form av sociala ingenjörer, i början av förra seklet. I Sverige blev denna 

yrkesgrupp känd som “fabrikssystrar” som skulle värna om den sociala hälsan och samarbetet 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren (i begynnelsen främst för kvinnors intåg på 

arbetsmarknaden). Denna rörelse lade senare grunden för den mer socialpolitiska föreningen 

SAIA (socialarbetare inom industri och affärsvärld) vilken samlade fabrikssystrarna och 

utvecklade deras idéer kring rationaliseringens sociala konsekvenser för arbetarna (Löfgren 

Martinsson, 2008). SAIA skapade sin position under 1920-talet och kunde då samla 

representanter från de största arbetstagarorganisationer för att aktivt belysa insikter om det 

humanistiska förhållningssättet på hållbart arbete. Denna förening lade då grund för att ett 

nytt yrke senare kunde bildas i Sverige (ibid.). Ur avsaknaden av affärsmässighet, enligt 

Svenska Arbetsgivareförening (SAF), från de så kallade “sociala ingenjörerna” klargjorde en 

beställd utredning som beslutade vad en istället kallad “personalkonsulents” arbetsuppgifter 

skulle innehålla. Denna progression resulterade i ett omvandlande av yrket reglerat av det nya 

tillsatta Personaladministrativa rådet (PA-rådet) på begäran av SAF. PA-rådet blev ett 

forskningsinstitut som skapade det material och vetenskapliga teorier som kunde leda och 

stötta denna nya yrkesgrupps arbete med utgångspunkt i att styra arbetskraften efter 

industrins behov (Damm & Dahte, 2016). Vidare införde PA-rådet ett flertal åtgärder för att 

lyfta in personaltjänsterna i företagens fokus på produktivitet under 60-talet, bland annat i 

form av att de skulle utgöra en utvecklingsenhet, i funktion som konsulter för cheferna. PA-

rådets nya arbetslivsforskning med vetenskaplig bas i rationalism, humanism och 

administration, fastställde personaladministration som yrke. Under slutet av 60-talet startade 

således ett flertal PA-utbildningar och därmed höjdes även utbildningsnivån hos PA-

personalen ute i verksamheter. Samhället och arbetslivets stigande intresse av att 

demokratiseras under 70-talet skapade en ny och mer omfattande arbetslagstiftning som 

påverkade personalyrket som nu skulle bli mer sofistikerat och även sköta utbildningsfrågor 

(Damm & Dahte, 2016). Denna nya utmaning krävde en mer akademisk utbildningsbakgrund 

för yrkesgruppen och den då kallade P-linjen ersatte 1983 därför de tidigare kortare 

personaladministrativa utbildningarna. 1993 ändrades benämningen av utbildningen igen till 

Personalvetarprogrammet P-programmet.  
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Följaktligen har HR som yrke, konstant befunnit sig en reformations fas, parallellt med 

samhällets skiftande syn på människans plats i arbetslivet. Det har gjort det problematiskt att 

definiera primära arbetsuppgifter, specifika utbildningskrav, samt att göra anspråk på ett 

avgränsat arbetsområde för HR-personalen. Följaktligen tycks HR än idag inte lyckats få 

tillträde till det professionella skiktet i samhället som Löfgren Martinsson, (2008) pekade på 

utifrån ett material från 1900-talet till början av 2000-talet. Den kontrastrika variationen och 

incitamenten till alla namnbyten för yrket och dess föreningar genom historien har resulterat 

i en omfattande extern förvirring och mångtydighet, kring vad som är personalarbete och 

vem som är tillhör yrkesgruppen, som idag oftast samlas under benämningen HR.  

Denna historiska bakgrund används för att synliggöra möjliga sätt att närma sig yrkets nuläge 

i det digitaliserade arbetslivet. De utökade arbetsområden innebär att yrkesgruppen eventuellt 

är mitt uppe i sin största förändringsprocess någonsin och om man blickar tillbaka på den 

historiska genomgången är det högst sannolikt att de kommer bemöta den med stor vilja av 

anpassningsbarhet för att bevara sin position och status. Sannolikt har dagens förändringar 

skapat nya spänningsfält, men kanske också stärkt eller försvagat omgivningens och 

ledningens gamla fördomar, kring vad personalarbete innebär och dess betydelse.  
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Bilaga 3. Litteratursökning  

Databas: 

LUBsearch 

Plattform; 

sökord Antal träffar antal granskade 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

Emerald, ERIC, 

Business search 

complete 

,Swepub 

"human 

resource*" 

"digitali* 

19 5 3 

Emerald, ERIC, 

Business search 

complete 

,Swepub 

"human 

resource*" 

"technology" 

37 8 4 

Business search 

complete 

"human 

resource*" 

AND 

"technology" 

AND 

"transformation 

40 7 3 

Business search 

complete 

"human 

resource*" 

digital* AND 

technology* 

AND device* 

7 2 1 

 

Totalt  103 22 11 
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Bilaga 4. Urvalsstrategi - artiklar.  

Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Kontroll av Titel 

 

Granska Abstract Läsa hela texten 

Avgränsat krav:  

 

Human resource* 

Digital* 

Technology* 

Develop* 

Transformation* 

e-HRM* 

Avgränsat krav innehåll: 

 

Human resource  

digital* 

Human resources 

transformation* 

innehåll: 

 

HR-personal som vald 

yrkesgrupp.  

HR-perspektiv på 

transformation 
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