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Några frågor vi ställer oss:

Digital HR: Vad innebär begreppet, och hur anpassar man det till 
dagens HR-arbete?

HR som förändringsagent: Digital transformation handlar om 
beteendeförändring. Hur kan HR vara med och ställa om till en 
digital organisation?

Digital beteendeförändring: Hur kan HR skapa digitala chefer och 
medarbetare, och hur får vi med dem i den digitala omställningen? 

HR & digitaliseringen
Det här är en fristående sammanfattning av föreläsningen om 
digitalisering & HR där vi går igenom hur digitaliseringen påverkar 
HR och organisation, både utifrån ett tekniskt perspektiv och ett 
beteendemässigt och organisatoriskt perspektiv.

Framtidens organisationer: Hur behöver vi organisera oss 
i framtiden? Vilken krav kommer medarbetarna att ställa 
på sina arbetsgivare?

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.
Mycket nöje!

Henrik Ladström, Knowit Insight



Tekniken utvecklas 
vare sig vi vill eller inte.

Människan, däremot, 
bara om hon själv vill.

Organisationen kräver 
att båda funkar.



Datorisering och 
digitalisering

Det är skillnad på datorisering och 
digitalisering. Datorisering handlar 
om att göra samma sak på dator 
som på papper. Digitalisering ger 
nya möjligheter som inte går att 
göra på annat sätt. Analyser, 
information, och distribution sker på 
nya sätt.



Lön- och HR-system
Lönesystemen är gjorda för lön, HR-
systemen å sin sida är gjorda för att 
hantera personal & organisation

Lönesystem är ett måste, och HR-system 
underlättar för alla i organisationen.

Att välja rätt
Titta på systemets och/eller 
leverantörens förmåga att matcha 
kundens behov över tid, 
användarupplevelsen för chefer och 
medarbetare, organisationens totala 
systemkarta. Glöm inte att se till TCO –
Total Cost of Ownership



Systemens framtid
Det finns en teknikskuld hos 
lönesystemen, och de är tuffa i sin 
kvalificering av kund. Mycket kommer 
hända inom robotics.

På HR-sidan kommer molnlösningar allt 
starkare, och nya leverantörer ger nya 
sätt att tänka och göra. Mer analytics.

Fundera över att välja nischade system, 
men kolla då så de kan kommunicera. 
Drömmen vore väl en adapterplattform 
så man kunde välja vilka system man 
ville!



Artificial intelligence

• Algoritmer kombinerat med statistisk analys

• Tar över där regler inte är tillräckligt

• Insikt

• Data (ju mera, desto bättre)

• Beslutstöd 

Bekämpa eller identifiera sjukdimmar  (cancer, autism, mm.)
Trafiksäkerhet (självkörande bilar) 
Autokontering av fakturor
Sportvärlden 
Grön omställning
Väderprognoser
Bekämpa terror
Säljoptimering (t. ex. optimering av annonser)
Astronomi
Personlig assistent (digital)



RPARobotic Process Automation (RPA)
• Registrerar och rättar
• Kontrollerar löneunderlag
• Tar ut rapporter och 

skickar till chefer
• Avslutar anställningar
• mm

Artificial intelligence (AI)
• Chatbot i HR-

/Lönesupporten
• Svarar på frågor från 

chefer och medarbetare
• Initierar ärende av 

exempelvis rättning

Machine Learning (ML)
• Tolkar/analyserar frågor
• Bistår chatboten med svar 

utifrån lagar/avtal/ 
policys

• Lär sig baserat på tidigare 
ställda frågor



Robotar är bra för …

✓Quick fix

✓ ”Systemintegrationer”

✓ Automatisering (helt eller delvist)

✓ Regelstyrda processer

✓ Volymhantering

✓Övervakning (för tex. Web och Mail)

✓ Felhantering

✓ Test

Liten volym

Svårt att definiera 
automatiserade 
regler

Typiskt 

automatiserat med 

macro’n

Robotic Proces

Automation

Enkel Komplex
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Effekt av RPA

Minskad kostnad

Lägre risk

Högre volymer

Mindre rutinarbete
Minska mänskliga 

fel

Högre medarbetarnöjdhet

Snabbare
ledtider

Högre kundnöjdhet 



Ref: Digital Transformation – A roadmap for Billion-dollar organizations

Trendsättare

Nybörjare Konservativa

Digitala mästare

Organisatorisk kapacitet
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Var befinner ni er?



För att framtidssäkra 

organisationen …

… måste ni ha både rätt teknik 

och rätt människor på plats.



Digital HR

Digital 
arbetsplats & 
mobilitet People

Analytics
& Big Data

Digital 
kompetens & 
ledarskapAutomatisering 

& robotisering

Engagemang & 
upplevelse

Socialt, spel & 
lärande



Digital kompetens –
en av framtidens stora 
konkurrensfördelar

(Digitaliseringskommissionen SOU 2015:28)



Framtidens organisationer
Måste kunna …

… fatta beslut snabbt utan komplett 
underlag och genomföra och uppmuntra 
lågkostnadsexperiment

… se över KPI:er och titta på tillväxt 
snarare än lönsamhet

… skapa parallella strukturer för att öka 
takten - de som jobbar operativt har inte 
alltid tid att skapa det nya

… anställa dynamiska förmågor i 
rekrytering, introduktion, belöning och 
kommunikation

Annika Steiber, Berkeley Research Group



Alla ska med

En CDO, Chief Digital Office, är oftast en quick fix. Det är 
viktigare att höja den generella digitala kompetensen, 
och ledningen måste förstå och engagera sig i 
omställningen. Då är nätverkande och omvärldsanalys 
superviktigt. 

Digitalt ledarskap handlar om att förstå hur 
digitaliseringen påverkar organisationen och 
medarbetarna, och att leda genom att använda digitala 
verktyg och befinna sig där medarbetarna är.

Digitalt ledarskap



Morgondagens 
medarbetare

Hur kan vi med 
digitala verktyg ge en 

bättre upplevelse 
till medarbetarna?



Ditt digitala 
beteende

Vad kan du göra för att höja din digitala kompetens?

Sätt upp ett (1) SMART mål:

Specifikt, Mätbart, Avgränsat, Realistiskt, Tidsavgränsat

Skriv ner ditt mål!



Digitalt 
medarbetarskap

Medarbetarna måste höja sin digitala kompetens och ha 
en känsla av att det är nu det händer!

De behöver ha en innovationsförmåga och vara kreativa 
– förstå hur de kan göra sitt jobb bättre med digitala 
hjälpmedel. Vid rekrytering behöver man fokusera mer 
på dynamiska förmågor, innovation, självledarskap med 
mera, snarare än att titta på gamla saker som betyg och 
tidigare systemkunskap.

Digitaliseringen handlar framförallt om 
beteendeförändringar

Och vem kan det om inte HR?

HR måste först på tåget själva, sedan hjälpa övriga

HR som 
förändringsagent



Framgångsfaktorer i 
förändring

• Stöd från ledningen

• En delad vision

• Kultur som främjar förändring

• Ärlig och öppen kommunikation

Kommunicera visionen vid flera tillfällen 
Skapa konstant sense of urgency
Anpassa ledarskapet till förändringen
Motivera genom att tillgodose basala behov
Bryt ner kultur i önskvärda beteenden 



FÖR EN LYCKAD 
DIGITAL FÖRÄNDRING

Digitaliseringen handlar om beteendeförändringar

Morgondagens medarbetare är digitala

Engagera medarbetarna i förändringen

Se över er digitala mognad

Förstå digitaliseringens påverkan 

på medarbetaren

Höj den generella digitala 

kompetensen

Anpassa ledarskapet till förändringen

Sätt mål som ni bara når om ni är digitala

Rekrytera dynamiska förmågor



Dags för HR att …

Sträcka ut en hand till IT och 
marknadskommunikation



knowit.se/insight

knowit.se/academy

blogg.knowit.se/digitalhr

Knowit Insight är managementkonsulter som förenar 
kreativ styrka och strategisk kompetens med passion 
för teknologi.

Vi erbjuder vi ett team av engagerade konsulter inom 
bl.a. områdena HRIT, Lön, förändringsledning, och 
Digital HR. Vi är helt leverantörsoberoende.

http://www.knowit.se/insight
http://www.knowit.se/academy
https://blogg.knowit.se/digitalhr/
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Digital HR, Knowit Insight

Hr lyfter 
organisationen 
in i den digitala 
framtiden!
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